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Abstrak

Kesehatan merupakan faktor terpenting dalam kehidupan seseorang. Jika kesehatan telah terganggu
(sakit) maka aktivitas seseorang akan terganggu. Dewasa ini, banyak penyakit yang memiliki jumlah penderita
yang banyak dan bahkan sebagai mesin pembunuh yang jitu. Salah satunya adalah lupus. Lupus adalah penyakit
autoimun yang melibatkan berbagai organ dengan manifestasi klinis bervariasi. Lupus adalah penyakit yang
tidak bisa disembuhkan,tetapi bila dideteksi secara dini dan segera diterapi maka dapat memperbesar survival
rate penderita.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang dan membuat sistem pakar yang mampu
mendiagnosa secara manifestasi klinis serta memberikan solusi untuk penyakit imunologi (lupus). Sistem pakar
yang dibangun adalah pustaka dari dokter spesialis  dan  kondisi  yang  digunakan untuk  mengambil
penghitungan kesimpulan  dari  gejala, umur dan jenis lupus yang sesuai dengan kategori peresiko  penderita.
Dalam  proses penghitungannya  digunakan  metode Inferensi dengan Probabilitas Klasik. Parameter yang
dipergunakan dalam diagnosa adalah usia pasien dan Gejala Yang Diinputkan. Kesimpulan aplikasi ini berupa
Jenis Lupus yang diderita pasien, solusi penanganan berupa obat dan terapi sesuai dengan usia dan jenis lupus
yang diderita oleh pasien.

Kata kunci : Sistem pakar, lupus, forward chaining, probabilitas klasik, Android

1.1 Pendahuluan

Jika kita mengamati kehidupan sehari-hari
di masyarakat, rupanya bukan hanya faktor
pendidikan, ekonomi, dan budaya saja yang menjadi
masalah besar bagi masyarakat saat ini. Ternyata
faktor sosial yang menyangkut taraf kesejahteraan
dan kesehatan masyarakat merupakan masalah yang
jauh lebih penting untuk diperhatikan sebab
kesejahteraan hidup sangat berdampak pada tingkat
kesehatan dari masyarakat itu sendiri. Dengan kata
lain, bagi mereka yang hidup dengan taraf
kesejahteraan baik, pola hidup serta kesehatan
mereka cenderung lebih terjaga, sedangkan bagi
mereka yang hidup dengan taraf kesejahteraan
kurang, mereka biasanya kurang peduli atau bahkan
tidak menjaga pola hidup dan kesehatan mereka.
Mereka sering meremehkan penyakit yang
dideritanya, yang cukup aman diatasi sendiri tanpa
harus periksa ke dokter. Padahal gejala-gejala
tersebut apabila tidak dideteksi secara dini
kemungkinan dapat terserang penyakit yang lebih
serius, salah satunya penyakit Lupus Erithematosus.
Lupus termasuk penyakit imunologi terjadi karena
adanya kompleks antigen-antibodi dalam tubuh.

Lupus terjadi akibat sistim antibodi terlalu sensitif
atau kompleks antigen-antibodi menghancurkan
sistim antibodi sendiri sehingga kekebalan tubuh
berkurang (Media Aesculapius, 2001: 568). Dengan
adanya obat bebas dan obat bebas terbatas yang
beredar di masyarakat luas, maka biasanya
masyarakat cenderung untuk mengobati gejala
penyakit alergi yang dianggap ringan. Padahal,
penyakit alergi seperti  lupus adalah penyakit yang
tidak bisa disembuhkan tetapi bila dideteksi secara
dini dan dengan terapi maka dapat memperbesar
survival rate penderita.

2.1 Penyakit Lupus Erithematosus

Lupus bukan sebuah cerita drama tapi sebuah
penyakit,  beberapa waktu lalu lupus merupakan
suatu penyakit yang belum terlalu dikenal tapi
dengan berjalannya waktu lupus bagai sebuah jamur
yang tumbuh cepat di berbagai tempat. Lupus
berasal dari bahasa latin yang berarti serigala,ini
disebabkan karena pada penderita lupus yang
disebut juga odapus terdapat ruam merah dipipinya
yang disebut butterfly rash, lupus juga sering disebut
dengan  systemic lupus erithematosus (SLE).
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Lupus merupakan penyakit “autoimun” kronik yang
dapat mengenai kulit,susunan saraf,sendi,ginjal,paru
dan bagian tubuh yang lainnya. Pada penyakit lupus
ini imun yang seharusnya menjaga tubuh dari
serangan virus atau bakteri, malah sebaliknya
jaringan tubuh yang sehat malah diserang oleh
imunnya sendiri. Sampai sekarang penyebab
terjadinya serangan lupus belum diketahui tetapi ada
beberapa  faktor yang mempengaruhi yaitu
genetenetik (keturunan),lingkungan ,(obat-
obatan,racun,makan,dan sinar matahari)
(Hariadi&Hoediyanto, 2007: 431).

Lupus tidak menular ,karena lupus bukan
penyakit menular.Bagaimana gejala lupus? Biasanya
gejala yang umum dirasakan oleh odapus merasa
lelah atau badannya lemah,demam,bercak pada kulit
dan nyeri pada otot dan persendian kadangkala
gejala ini dapat diartikan dengan penyakit flu atau
demam berdarah.Macam- macam Lupus antara lain :

1. Lupus Erithematosus Sistemik (SLE/LES)
Yaitu bagian sistemiknya. Dapat
menimbulkan komplikasi seperti lupus
otak, lupus paru-paru, lupus jari-jari tangan
atau kaki,  lupus kulit, lupus ginjal, lupus
jantung, lupus otot, lupus retina, lupus
sendi, dan lain-lain

2. Lupus Diskoid
Yaitu bagian Kulit .Lupus kulit dengan
manifestasi  beberapa jenis kelainan kulit.
Termasuk paling banyak menyerang.

3. Lupus Obat
Timbul akibat efek samping obat dan akan
sembuh sendiri dengan memberhentikan
obat terkait. Umumnya berkaitan dengan
pemakaian obat hydralazine (obat
hipertensi) dan procainamide (untuk
mengobati detak jantung yang tidak
teratur). (Hariadi&Hoediyanto, 2007: 433).

2.1.1 Faktor Risiko

Orang-orang yang mempunyai keluarga
yang pernah terkena penyakit Lupus ini dicurigai
berkecenderungan untuk terkena penyakit ini, lebih
kurang 5-12% lebih besar dibanding orang normal.

1. Faktor Risiko Genetik. Meliputi jenis
kelamin (Frekuensi pada Wanita dewasa 8
kali lebih sering daripada pria dewasa),
umur (lebih sering pada usia 15-40 tahun),
dan faktor keturunan (frekuensinya 20 kali
lebih sering dalam keluarga dimana
terdapat anggota dengan penyakit tersebut).

2. Faktor risiko hormon. Konsumsi hormon
juga akan berdampak buruk bagi kesehatan
kita. Estrogen menambah risiko SLE.

3. Sinar Ultraviolet. Sinar ultraviolet
mengurangi supresi imun sehingga terapi
menjadi kurang efektif, sehingga lupus

kambuh atau bertambah berat. Ini
disebabkan sel kulit mengeluarkan sitokin
dan prostaglandin sehingga terjadi
inflamasi di tempat tersebut maupun secara
sistemik melalui peredaran di pembuluh
darah.

4. Imunitas. Pada pasien lupus terdapat
hiperaktivitas sel B atau intoleransi
terhadap sel T.

5. Obat. Obat tertentu dalam prosentase kecil
sekali pada pasien tertentu dan diminum
dalam jangka waktu tertentu dapat
mencetuskan lupus obat (Drug Induced
Lupus Erythematosus atau DILE). Jenis
obat yang dapat menyebabkan lupus obat
adalah Obat yang pasti menyebabkan lupus
obat: klorpromazin, metildopa, hidralasin,
prokainamid, dan isoniazid. Obat yang
mungkin dapat menyebabkan lupus obat:
dilantin, penisilamin, dan kuinidin

6. Infeksi. Pasien SLE cenderung mudah
mendapat infeksi dan kadang-kadang
penyakit ini kambuh setelah infeksi.

7. Stres. Stres berat dapat mencetuskan SLE
pada pasien yang sudah memiliki
kecenderungan akan penyakit ini. (Media
Aesculapius, 2001: 568).
Faktor hormonal mungkin bisa menjelaskan

mengapa lupus lebih sering menyerang wanita.
meningkatnya gejala penyakit ini pada masa
sebelum menstruasi dan/atau selama kehamilan
mendukung keyakinan bahwa hormon (terutama
estrogen) mungkin berperan dalam timbulnya
penyakit ini.Meskipun demikian, penyebab yang
pasti dari lebih tingginya angka kejadian  pada
wanita dan pada masa pra-menstruasi, masih belum
diketahui. Kadang-kadang obat jantung tertentu
(hidralazin, prokainamid dan beta-bloker) dapat
menyebabkan sindroma mirip lupus, yang akan
menghilang bila pemakaian obat dihentikan
(Hariadi&Hoediyanto, 2007: 434).

2.2 Sistem Pakar

Sistem pakar adalah program komputer
yang menirukan penalaran seorang pakar dengan
keahlian pada suatu wilayah pengetahuan tertentu
(Turban, 2005). Sistem pakar memiliki beberapa
komponen utama yaitu: antar muka pengguna (user
interface), basis data sistem pakar (expert system
database), fasilitas akuisisi pengetahuan (knowledge
acquisition facility) dan mekanisme inferensi
(inference mechanism). Selain itu ada satu
komponen yang ada pada beberapa sistem pakar
yaitu fasilitas penjelasan (explanation facility).

Basis data sistem pakar berisi pengetahuan
setingkat pakar pada subyek tertentu. Pengetahuan
ini bisa berasal dari pakar, jurnal, majalah, dan
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sumber pengetahuan lainnya. Fasilitas akuisisi
pengetahuan merupakan perangkat lunak yang
menyediakan fasilitas dialog antara pakar dengan
sistem. Fasilitas akuisisi ini digunakan untuk
memasukkan fakta-fakta dan kaidah-kaidah sesuai
dengan perkembangan ilmu.

Mekanisme inferensi merupakan perangkat
lunak yang melakukan penalaran dengan
menggunakan pengetahuan yang ada untuk
menghasilkan suatu kesimpulan atau hasil akhir.
Fasilitas penjelasan berguna dalam memberikan
penjelasan kepada pengguna mengapa komputer
meminta suatu informasi tertentu dari pengguna dan
dasar apa yang digunakan komputer sehingga dapat
menyimpulkan suatu kondisi.

Agar pengetahuan dapat digunakan dalam
sistem, pengetahuan harus di representasikan dalam
format tertentu yang kemudian dihimpun dalam
suatu basis pengetahuan. Cara sistem pakar
merepresentasikan pengetahuan akan mempengaruhi
perkembangan, efisiensi dan perbaikan sistem.
Kaidah menyediakan cara formal untuk
merepresentasikan rekomendasi, arahan atau
strategi. Kaidah produksi dituliskan dalam bentuk
jika-maka (if-then). Kaidah if-then menghubungkan
anteseden (antecedent) dengan konskuensi yang
diakibatkannya.

2.2.1 Mesin Inferensi

Terdapat dua pendekatan untuk mengontrol
inferensi dalam sistem pakar berbasis aturan, yaitu
pelacakan ke belakang  (backward chaining) dan
pelacakan ke depan (forward chaining). Pelacakan
ke belakang adalah pendekatan yang di motori
tujuan terlebih dahulu (goal-driven). Dalam
pendekatan ini pelacakan dimulai dari tujuan,
selanjutnya dicari aturan yang memiliki tujuan
tersebut untuk kesimpulannya.

Pelacakan kedepan adalah pendekatan yang
dimotori data (data-driven). Dalam pendekatan ini
pelacakan dimulai dari informasi masukan, dan
selanjutnya mencoba menggambarkan kesimpulan.
Pelacakan ke depan mencari fakta yang sesuai
dengan bagian IF dari aturan IF-THEN.

Kedua metode inferensi tersebut
dipengauhi oleh tiga macam penulusuran, yaitu
Depth-first search, Breadth-first search dan Best-
first search.

1. Depth-first search, melakukan penulusuran
kaidah secara mendalam dari simpul akar
bergerak menurun ke tingkat dalam yang
berurutan.

2. Breadth-first search, bergerak dari simpul
akar, simpul yang ada pada setiap tingkat
diuji sebelum pindah ke tingkat selanjutnya.

3. Best-first search,  bekerja berdasarkan
kombinasi kedua metode sebelumnya.

2.3 Probabilitas Klasik (a priori probability)

Probabilitas merupakan suatu cara
kuantitatif yang  berhubungan dengan ketidakpastian
yang telah ada (Arhami, 2005:137). Teori
probabilitas klasik pertama kali diperkenalkan oleh
Pascal dan Fermat pada tahun 1654 (Arhami,
2005:137). Kemudian banyak kerja yang telah
dilakukan untuk mengerjakan probabilitas dan ada
beberapa cabang baru dari probabilitas yang
dikembangkan.  Probabilitas klasik disebut juga  a
priori probability karena berhubungan dengan suatu
permainan (games) atau sistem. Seperti yang telah
disebutkan sebelumnya, istilah  a priori berarti
“sebelum” (Arhami, 2005:138).

Rumus umum untuk probabilitas klasik di
definisikan sebagai peluang P(A) dengan n adalah
banyaknya kejadian, nA merupakan banyaknya hasil
mendapatkan A. Frekuensi relatif terjadinya A
adalah maka (Arhami, 2005: 138) :

P(A)   =

Keterangan :
A : Gejala lupus
P(A) : Peluang gejala lupus
n : Total banyaknya gejala lupus
n(A) : Banyaknya hasil mendapatkan A

2.4 Teknologi Perangkat Bergerak (Mobile
Device Technology)

Perangkat mobile memiliki banyak jenis
dalam hal ukuran, desain dan layout, tetapi mereka
memiliki kesamaan karakteristik yang sangat
berbeda dari sistem desktop, diantaranya:

a. Ukuran yang kecil
Perangkat mobile memiliki ukuran yang
kecil. Konsumen menginginkan perangkat
yang terkecil untuk kenyamanan dan
mobilitas mereka.

b. Memory yang terbatas
Perangkat mobile juga memiliki memory
yang kecil, yaitu primary (RAM) dan
secondary (disk). Pembatasan ini adalah
salah satu faktor yang mempengaruhi
penulisan program untuk berbagai jenis dari
perangkat ini.

c. Daya proses yang terbatas
Sistem mobile tidaklah setangguh desktop.
Ukuran, teknologi dan biaya adalah
beberapa faktor yang mempengaruhi status
dari sumber daya ini. Seperti harddisk dan
RAM, pengguna dapat menggunakannya
dalam ukuran yang pas dengan sebuah
kemasan kecil.

n

An )(
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d. Mengkonsumsi daya yang rendah
Perangkat mobile menghabiskan sedikit
daya dibandingkan dengan mesin desktop.
Perangkat ini harus menghemat daya
karena mereka berjalan pada keadaan
dimana daya yang disediakan dibatasi oleh
baterai-baterai.

e. Kuat dan dapat diandalkan
Karena perangkat mobile selalu dibawa
kemana saja, mereka harus cukup kuat
untuk menghadapi benturan-benturan,
gerakan, dan sesekali tetesan-tetesan air.
Akhir – akhir ini sudah banyak perangkat
mobile yang sudah tahan banting,
kebanyakan dari perangkat mobile yang
tahan banting ini berasal dari China negara
dengan populasi manusia terbesar didunia.

f. Konektivitas yang terbatas
Perangkat mobile memiliki bandwith
rendah, beberapa dari mereka bahkan tidak
tersambung. Kebanyakan dari mereka
menggunakan koneksi wireless.

g. Masa hidup yang pendek
Perangkat-perangkat konsumen ini menyala
dalam hitungan detik kebanyakan dari
mereka selalu menyala. Coba ambil kasus
sebuah handphone, mereka booting dalam
hitungan detik dan kebanyakan orang tidak
mematikan handphone mereka bahkan
ketika malam hari.

2.4.1 Perangkat Android

Pada tahun 2005 Google mengakuisisi
Android Inc yang pada saat itu dimotori oleh Andy
Rubin, Rich Miner, Nick Sears, dan Chris White.
Yang kemudian pada tahun itu juga memulai
membangun platform Android secara intensif.
Kemudian pada tanggal 12 November 2007 Google
bersama Open Handset Alliance (OHA) yaitu
konsorsium perangkat mobile terbuka, merilis
Google Android SDK, setelah mengumumkannya
seminggu sebelumnya. Dan sambutanya sangat luar
biasa, hampir semua media berita tentang IT dan
Programming membritakan tentang dirilisnya
Android SDK (Software Development Kit).

Gambar 1. Android Timeline

Google bersama dengan OHA merilis paket
software SDK yang lengkap unttuk mengembangkan
aplikasi pada perangkat mobile yaitu : Sistem
operasi, Middleware  dan aplikasi utama untuk
perangkat mobile. Sebagai Programmer dan
Developer kita bisa melakukan segalanya, mulai dari
membuat aplikasi pengiriman SMS hanya dengan
dua baris kode, hingga mengganti event pada Home
Screen perangkat Android. Selain itu, bahkan
dengan mudah kita bisa membuat dan
mengkustomisasi Sistem Operasinya, atau
mengganti semua aplikasi default dari Google.

Semua aplikasi yang dibuat untuk Android
akan memiliki akses yang setara dalam mengakses
seluruh kemampuan handset, tanpa membedakan
apakah itu merupakan aplikasi inti atau aplikasi
pihak ketiga. Dalam kata lain dengan platform
Android ini, Programmer dan Developer secara
penuh akan bisa mengkustomisasi perangkat
androidnya.

Android built in  pada Linux Kernel (Open
Linux Kernel), dengan sebuah mesin virtual yang
telah didesain dan untuk mengoptimalkan
penggunan sumberdaya memori dan hardware pada
lingkungan perangkat mobile. Dalvik adalah nama
dari Android Virtual Machine, yang merupakan
interpreter virtual mesin yang akan mengeksekusi
file kedalam format Dalvik Executeable(*.dex).
sebuah format yang telah dirancang untuk ruang
penyimpanan yang efisien dan eksekusi memori
yang terpetakan.

Dalvik Virtual Machine (Dalvik VM)
berbasis register, dan dapat mengeksekusi kelas
yang telah terkompilasi pada compiler bahasa Java,
kemudian di transformasikan ke dalam native format
dengan menggunakan tool “dx” yang telah
terintegrasi. Kita mungkin telah mengenal JavaVM
(Java Virtual Machines), yang saat ini bisa kita
temukan pada setiap komputer desktop. Berbeda
dengan DalvikVM, JavaVM berbasis stack.
DalvikVM memiliki keunggulan dengan
menggunakan Registered Based, ini karena pada
prosesor perangkat genggam telah dioptimasi untuk
eksekusi berbasis register.

Android saat ini tidak hanya berjalan pada
handphone, beberapa vendor menanamkan Android
pada Tablet, Internet Tablet, E-Book Reader,
Laptop, dan gadget lainnya. Dengan begitu akan
sangat berharga sekali mempelajari platform ini,
dengan arsitekturnya yang terbuka, maka platform
ini Android adalah platform mobile masa depan.

3.1 Kerangka Penelitian

Untuk kerangka  penelitian  yang  akan
dilakukan  meliputi,  dimulai   dengan
memasukkan usia dan gejala dari daftar gejala yang
ada, kemudian dari gejala yang dimasukkan akan
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diproses dengan perhitungan secara  rule base, dan
hasilnya berupa Gejala yang telah dipilih User, jenis
Penyakit Lupus dan Prosentasenya dan kemudian
penatalaksanaannya berupa materi dan terapi.

3.1.1 Blok Diagram Area Permasalahan

Pembuatan blok diagram dimaksudkan
untuk membatasi lingkup permasalahan yang
dibahas dengan mengetahui posisi pokok bahasan
pada domain yang lebih luas. Pada blok diagram ini,
dapat dilihat bahwa penyakit lupus yang dijadikan
sebagai area permasalahan. Sedangkan yang akan di
prototipekan hanyalah sebuah bagian dari domain
permasalahan yaitu penyakit imunologi.

Gambar 2. Blok Diagram Area Permasalahan

3.1.2 Blok Diagram Fokus Permasalahan

Setelah menemukan area permasalahan
yang akan diprototipekan yaitu lupus, maka proses
selanjutnya adalah membentuk  ke dalam blok
diagram yang lebih fokus. Pada blok diagram fokus
permasalahan terdapat permasalahan yaitu lupus di
mana terfokus pada jenis penyakit , yaitu
diklasifikasikan sistemik, discoid, dan pengaruh
obat.

Blok diagram fokus permasalahan
digunakan untuk menjelaskan situasi penentuan
keputusan untuk diagnosa akhir berupa prosentase
lupus, yang terdiri dari 3 macam antara lain
prosentase lupus sistemik, prosentase discoid dan
prosentase pengaruh obatnya  berdasarkan gejala
yang dipilih user.

Gambar 3. Blok Diagram fokus permasalahan

3.2 Blok Diagram Faktor Kritis

Blok diagram faktor kritis pada gambar 4
merupakan blok diagram yang dipakai untuk
menegaskan faktor-faktor kritis dalam area target
keputusan yang akan diprototipekan. Tiga faktor
kritis yang berpengaruh dalam pembuatan aplikasi
ini adalah

1. Usia, menjelaskan batasan untuk pasien
yang dapat dilakukan diagnosa dan untuk
mengetahui hasil diagnosa jenis penyakit. Umumnya
gejala yang dialami penderita lupus (odapus) terlihat
sekitar usia 15-40 tahun.  Disini nanti akan dibagi
menjadi 3 kategori penatalaksanaan, yaitu umur <19
tahun, 19-40 tahun  dan usia >40  tahun.

2. Klasifikasi jenis penyakit berupa prosentase
dari penyakit penderita yang di dapat dari pemilihan
gejala.

3. Gejala, dibutuhkan dalam pencapaian
keputusan. Dari masukan gejala yang dirasakan oleh
pengguna kemudian digabungkan dengan klasifikasi
jenis lupus dan usia, maka akan didapatkan
pencapaian hasil konsultasi berupa prosentase
perhitungan probabilitas klasik dan penatalaksanaan
secara umum dan medikamentosa.

Gambar 4. Blok Diagram Faktor Kritis

3.3 Dependency Diagram

Dependency diagram merupakan diagram
yang mengindikasikan hubungan antara pertanyaan,
aturan, nilai dan rekomendasi dari suatu basis
pengetahuan. Bentuk segitiga menunjukkan
himpunan aturan (rule set) dan nomor dari
himpunan tersebut. Bentuk kotak menunjukkan hasil
dari rule baik berupa kesimpulan awal, fakta baru
maupun rekomendasi atau saran. Sedangkan tanda
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tanya menunjukkan kondisi yang akan
mempengaruhi isi dari rule.

Dari dependency diagram pada gambar 5
dapat dijelaskan bahwa gejala menunjukan kondisi
yang mempengaruhi rule set 1 dari kondisi tersebut
menghasilkan kesimpulan awal berupa prosentase
jenis penyakit lupus. Selanjutnya yang berasal dari
rule set 1, ditambah input user yang pertama yang
mempengaruhi rule set 2. Sehingga dalam rule set 2,
terdapat basis pengetahuan berupa aturan yang telah
diklasifikasikan berdasarkan usia, prosentase Jenis
lupus. Kemudian menghasilkan penatalaksanaan
umum dan medikamentosa

Gambar 5. dependency diagram

4.1 Flowchart Pendaftaran

Gambar 7. Flowchart login peserta diagnosa

Flowchart program di atas, merupakan
lanjutan proses dari flowchart program pendaftaran,
dapat dijelaskan langkah-langkah proses yang
dilakukan adalah sebagai berikut :

Setelah pengguna melakukan proses
pendaftaran dan mendapatkan nama dan password,
kemudian pengguna melakukan proses login dengan
memasukan nama dan password yang telah di
dapatkan dari pengisian proses pendaftaran
sebelumnya.

Kemudian sistem melakukan proses query
dengan mencari nama dan password yang telah
dimasukan pada tabel pasien. Jika sudah
mendapatkan, maka sistem akan melihat apakah
nama dan password tersebut benar atau tidak.
Apabila nama dan password tidak benar, maka
sistem akan mengembalikan pada proses awal
berupa masukan data. Akan tetapi jika benar maka
proses berlanjut menuju pada kondisi nomor 2 yaitu
flowchart Pilih gejala.
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4.2 Flowchart diagnosa lupus

Gambar 8. Flowchart Diagram Diagnosa lupus

Flowchart program di atas, merupakan
lanjutan proses dari flowchart program login
pengguna, dapat dijelaskan langkah-langkah proses
yang dilakukan adalah sebagai berikut :

Setelah validasi pada proses login
pengguna berhasil, maka sistem akan menampilkan
proses masukan data gejala. Dalam proses ini,
sistem akan menampilkan data peserta diagnosa
berupa nama, kelamin, alamat,umur yang nantinya
akan digunakan untuk menentukan hasil diagnosa
berupa prosentase jenis lupus. kemudian pengguna
memilih gejala – gejala lupus yang nantinya akan
digunakan pada saat diagnosa. Kemudian, proses
berlanjut menuju pada kondisi nomor 3 yaitu
flowchart hasil tes diagnosa.

5. Kesimpulan dan Saran
5.1 Kesimpulan

Aplikasi ini dapat memberikan informasi
kepada seseorang, khususnya para masyarakat awam
akan   adanya   kemungkinan  penyakit lupus  pada
pengguna   sehingga  informasi  tersebut  dapat
ditindak lanjuti lebih dini. Dengan Deteksi dini,
maka dapat memperbesar Survival rate bagi
penderita.Tindak lanjut tersebut sebagai upaya untuk
pengetahuan masyarakat awam agar lebih waspada
dan lebih rajin untuk menjaga kesehatan. Sistem
pakar yang  dibangun  adalah  merupakan  suatu
pustaka  dari  dokter  spesialis   dan   kondisi  yang
digunakan untuk mengambil penghitungan
kesimpulan dari gejala dan kategori peresiko
penderita. Dalam proses penghitungannya metode
Inferensi (forward chaining) dengan Probabilitas

Klasik. Parameter yang dipergunakan dalam
diagnosa adalah usia pasien dan Gejala Yang
Diinputkan. Kesimpulan aplikasi ini berupa Jenis
Lupus yang diderita pasien, solusi penanganan
berupa obat dan terapi sesuai dengan usia dan jenis
lupus yang diderita oleh pasien.

5.2 Saran

Pada  penelitian  lanjutan  dapat  dilakukan
pembuatan  dialog  yang  lebih  interaktif sehingga
lebih memudahkan pengguna dalam memanfaatkan
aplikasi yang dibangun.
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