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ABSTRAK 

Hipertensi adalah suatu gangguan pada pembuluh darah yang mengakibatkan suplai 

oksigen dan nutrisi yang dibawa oleh darah terhambat sampai ke jaringan tubuh yang 

membutuhkan. karena termasuk penyakit yang mematikan tanpa disertai dengan gejalanya 

sebagai peringatan bagi korbannya. Penderita hipertensi berkisar dari umur 40 tahun keatas 

sampai dengan seumur hidup. Pada umumnya Hipertensi disebakan karena faktor keturunan, 

gaya hidup tidak sehat, mengkonsumsi garam berlebihan, minuman beralkohol serta stres. 

Sistem pakar bisa menjadi solusi untuk memecahkan masalah karena sistem ini bekerja 

layaknya seperti pakar dan dirancang menggunakan metode certainty factor dengan melihat 

factor kepastian dari gejala yang ada pada penyakit hipertensi. Melalui aplikasi ini, pengguna 

dapat melakukan konsultasi dengan sistem layaknya berkonsultasi dengan seorang pakar untuk 

mendiagnosa gejala yang terjadi pada pengguna serta menemukan solusi penangan awal 

sebelum terlambat atas permasalahan yang dihadapi tanpa harus ke dokter atau rumah sakit.  

Aplikasi ini dibuat untuk membantu masyarakat umum agar lebih mengetahui lagi 

tentang penyakit hipertensi dan bahaya komplikasinya melalui analisa gejala yang menyerang 

beserta pencegahan atau solusi yang sesuai untuk mengatasinya sebelum terlalu parah sehingga 

dokter atau rumah sakit lebih mudah menanganinya. Pengembangan aplikasi ini menggunakan 

metode sistem pakar certainty factor dan menggunakan pemrograman framework Laravel. 

 
Kata kunci : Hipertensi , Certainty factor, Sistem Pakar, Laravel 

 

ABSTRACT 

Hypertension is a disorder of the blood vessels which causes the supply of oxygen and nutrients 

carried by the blood to be blocked to the tissues that need them. because it is a deadly disease without 

symptoms as a warning to its victims. Patients with hypertension range from age 40 years and over to 

life. In general, hypertension is caused by heredity, unhealthy lifestyle, consuming excessive salt, 

alcoholic drinks and stress. Expert systems can be a solution to solving problems because this system 

works like an expert and is designed using the certainty factor method by looking at the certainty 

factor of the symptoms that exist in hypertension. Through this application, users can consult with the 

system like consulting an expert to diagnose symptoms that occur in users and find solutions for early 

handling before it's too late for the problems faced without having to go to a doctor or hospital. 

This application was created to help the general public to know more about hypertension and the 

dangers of its complications through analysis of the symptoms that attack along with prevention or 

suitable solutions to overcome it before it gets too severe so that doctors or hospitals can handle it 

more easily. The development of this application uses a certainty factor expert system method and 

uses the Laravel programming framework. 
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PENDAHULUAN 

Rumah Sakit XYZ adalah salah satu tempat pelayanan kesehatan masyarakat yang berada di kota 

Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Rumah sakit ini menyediakan pelayanan kuratif komplek, pelayanan 

gawat darurat, pusat alih pengetahuan dan teknologi serta berfungsi sebagai pusat rujukan.  Berdasarkan 

hasil wawancara dengan dokter, bidan dan perawat yang bertugas di Rumah Sakit XYZ, pasien yang 

ada dirumah sakit ini mempunyai bermacam diagnosa medis yang paling banyak salah satunya seperti 

hipertensi. Karena penyakit yang satu ini adalah penyebab kematian nomor 3 setelah stroke dan 

tuberculosis di Indonesia. 

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan. Namun terkadang kesadaran akan 

pola hidup yang sehat dan pola makan yang teratur masih terabaikan. Banyak penyakit dan gejala-gejala 

yang timbul akibat pola hidup dan pola makan yang tidak teratur adalah salah satu penyebab hipertensi, 

adapun hal lain yang memicu adanya penyakit tersebut adalah dari faktor keturunan. Maka dari itu 

kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai perawatan dan pencegahan hipertensi sehingga semakin 

meningkatnya angka kematian yang disebabkan oleh hipertensi. Di Indonesia yang menderita penyakit 

hipertensi diperkirakan 15 juta orang tetapi hanya 4% yang merupakan penyakit hipertensi terkontrol. 

Pada orang dewasa Hipertensi Prevalensi hanya 6- 15%, tetapi 50% diantara lainnya tidak menyadari 

bahwa mereka sebagai penderita hipertensi sehingga mereka cenderung menjadi hipertensi berat karena 

tidak bisa menghindari dan tidak mengetahui faktor-faktor risikonya, dan 90% lagi merupakan 

hipertensi esensial (Armilawaty, 2007). 

Berdasarkan fenomena tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dibutuhkan sebuah sistem pakar 

berbasis web agar dapat diakses kapan pun sebagai alternatif penyajian informasi dan konsultasi yang 

lebih ekonomis melihat jumlah penderita hipertensi tidak sedikit dikalangan masyarakat, oleh karena 

itu agar tidak ada kesalahan diagnosa dan untuk mempermudah masyarakat atau penderita mengetahui 

sejak dini penyakit yang diderita dan agar tidak terlambat mendapatkan pengobatan dikarenakan 

seorang dokter atau pakar memiliki keterbatasan waktu. Maka dibangun suatu sistem yang dapat 

membantu menyelesaikan masalah tersebut berupa sistem pakar dengan menggunakan metode certainty 

factor. Metode certainty factor adalah metode yang mendefenisikan ukuran kepastian terhadap suatu 

fakta atau aturan, untuk menggambarkan tingkat keyakinan pakar terhadap masalah yang sedang 

dihadapi, dengan menggunakan certainty factor ini dapat menggambarkan tingkat keyakinan. Melalui 

aplikasi yang dibuat ini, pasien dapat melakukan konsultasi dengan sistem seperti layaknya 

berkonsultasi dengan seorang pakar atau dokter untuk mendiagnosa gejala yang terjadi pada pasien 

serta menemukan solusi dari penyakit yang dialami.  

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan sejumlah penelitian diatas kelebihan dari 

aplikasi ini bisa dilakukan kapan saja secara online tanpa harus mengunjungi rumah sakit dan 

lebih mudah mendapatkan pengetahuan tentang penyakit hipertensi. Maka perlu dibuat suatu 

sistem atau aplikasi di Rumah Sakit XYZ dengan judul penelitian “Aplikasi Penanganan 

Penyakit Hipertensi Dan Diagnosisnya Menggunakan Metode Certainty Factor Pada Rs XYZ”. 

METODE  

Dalam penelitian ini ada beberapa metode dalam memperoleh data. Adapun metode yang 

dilakukan dalam mengumpulkan data, yaitu sebagai berikut:  

a. Metode Wawancara (Interview) : Teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab 

secara langsung yang ada kaitannya dengan topik yang diambil dalam hal ini penulis melakukan 

interview dengan dokter dan perawat di Rumah Sakit XYZ dan juga untuk update knowledge  

melakukan wawancara dengan dokter lainnya agar sistem lebih up-to-date supaya 

menghasilkan suatu sistem pakar yang efektif dan efisien. 

b. Metode Pengamatan (Observasi): Teknik pengumpulan data dengan mengadakan penelitian 

dan peninjauan langsung terhadap permasalahan yang diambil dalam hal ini studi kasus di 

Rumah Sakit XYZ. 
 

 

 

 



 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Alur sistem Diagnosa dapat dilihat pada flowchart dibawah ini:  

 

 

Gambar 3. 1 Flowchart Sistem Lama 

Alur Diagmosa sebagai berikut:  

a. Petugas memeriksa data pasien.  

b. Jika pasien sudah terdaftar maka akan diberikan nomor antrian dan jika belum terdaftar maka 

pasien harus melakukan daftar dulu 

c. Menunggu antrian sesuai nomor antrian. 

d. Setelah sampai pada nomor antrian, maka dokter akan mendiagnosa penyakitnya 

berdasarkan gejala – gejala yang dirasakan. 

e. Setelah itu dokter memberikan hasil diagnosa dan juga obatnya. 

 

UML (Unified Modeling Language) adalah kumpulan diagram yang berfungsi untuk melakukan 

abstraksi terhadap sebuah sistem atau perangkat lunak berbasis objek. UML digunakan untuk 

mempermudah pengembangan aplikasi.  

a. Use Case Diagram 

Adalah jenis diagram pada UML yang dapat menggambarkan interaksi antara sistem dan 

aktor, maupun si pemakai sistem dengan sistemnya. 



 

 

 

Gambar 3. 2 Use Case Diagram 

Aktornya adalah admin dan pasien. Pada aktor admin dan pasien ada include yang 

mengharuskan mereka untuk login kedalam sistem, kecuali pasien bisa mendaftar jika belum 

punya akun. Pasien Setelah login dia bisa mencetak kartu pasien, melakukan diagnose 

penyakit, mencetak hasil diagnose dan bisa memberikan feedback atau kritik dan saran. 

Admin bisa mengelola data gejala, penyakit, artikel, pengetahuan seperti melakukan 

penambahan, mengedit dan menghapus data kedalam sistem.   

b. Class Diagram 

Adalah  jenis diagram pada UML yang dapat menampilkan kelas-kelas yang berhubungan  

pada suatu sistem yang nantinya akan digunakan.  

 

Gambar 3. 4 Class Diagram 



 

 

Tampilan aplikasi tersebut adalah antarmuka masukkan sistem dan keluaran sistem, diantaranya 

sebagai berikut : 

 

Tampilan Antarmuka Masukan Sistem 

 

1. Tampilan Form Login 

Untuk masuk ke menu diagnosa ataupun dashboard admin pada aplikasi ini harus melakukan 

login yang dimana dibedakan menjadi pasien dan juga admin. 

 

Gambar 4. 1 Tampilan Form Login 

2. Tampilan Form Dashboard Admin 

Form Dashboard Admin ini ialah tampil menu Utama/Beranda yang terdapat subsub menu 

yang khusus dikelola admin. 

 

Gambar 4. 2 Tampilan Form Dashboard Admin 

3. Tampilan Form Diagnosa  

Pada bagian ini user memasukan gejala yang dirasakannya dan juga minimal gejala yang harus 

di input adalah 3 gejala agar hasil dari diagnosa penyakitnya lebih akurat. 



 

 

 

 

Gambar 4. 3 Tampilan Form Diagnosa 

4. Tampilan Form Profile 

Form ini menampilkan Profile pasien. 

 



 

 

Gambar 4. 4 Tampilan Form Profile 

5. Tampilan Form Pengetahuan 

`Pengetahuan merupakan bagian yang sangat penting dalam pembangunan sistem pakar. 

Dimana basis pengetahuan ini merupakan tempat disimpannya data-data yang dibutuhkan 

oleh sistem inferensi untuk melakukan proses analisa penyakit. Pada halaman data 

knowledge ini berfungsi untuk menambah, merubah, atau menghapus data pengetahuan 

sistem pakar. 

 

Gambar 4. 5 Tampilan Form Pengetahuan 

6. Tampilan Form Activity Users 

Halaman ini untuk admin mengetahui siapa yang sedang login dan juga bisa mengedit serta 

menghapus user. 

 

Gambar 4. 6 Tampilan Form Activity Users 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tampilan Antarmuka Keluaran Sistem 

 

1. Hasil Diagnosa 

Halaman ini merupakan halaman hasil konsultasi atau hasil diagnosa dari proses pemilihan 

gejala sebelumnya. Pada halaman ini ditampilkan perbandingan nilai CF dari masing-

masing penyakit. Kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan nilai CF yang paling tinggi. 

Pada bagian bawah terdapat penjelasan penyakit dan solusi untuk menangani penyakit dan 

pasien juga bisa langsung mencetak hasil diagnosanya sendiri. 

 

Gambar 4. 16 Hasil Diagnosa 

 

 



 

 

2. Tampilan Laporan hasil diagnosa 

 

Gambar 4. 177 Tampilan Laporan Hasil Diagnosa 

3. Tampilan Hasil feedback 

 

Gambar 4. 88 Tampilan Hasil Feedback 

 

 

 

 



 

 

PENGUJIAN 

Diagnosa 

Untuk proses pengujian akan dipilih 4 gejala yang ada berdasarkan hasil perhitungan manual 

pada bab sebelumnya yaitu: Tekanan Darah 121/81 - 139/89 mmHg, mual, Pandangan menjadi kabur, 

dan Bercak merah pada mata. Disini memiliki validasi yaitu jika gejala tidak dipilih maka tombol 

diagnose akan disable atau tidak bisa diklik dan juga jika gejala yang dipilih kurang dari 3 gejala 

maka akan ada peringatan bahwa gejala yang dipilih minimal harus 3 gejala untuk lebih memastikan 

penyakitnya. 

 

 

Gambar 4. 98 Tampilan Pemilihan Gejala 



 

 

Setelah dilakukan pemilihan gejala, maka tekan tombol proses diagnosa. Maka akan muncul 

halaman hasil yang menunjukkan hipotesa atau hasil diagnosapenyakit yang diderita. 

 
 

Gambar 4. 108 Tampilan Pemilihan Gejala 

 

Maka nilai CF tertinggi adalah Hipertensi dengan nilai CF = 0.535 dengan kondisi derajat CF = 

Kemungkinan Besar. Dari hasil pengujian tersebut didapat sistem sudah mampu mendeteksi tingkat 

penyakit dengan baik dan hasilnya sama melalui perhitungan manual.  

Perhitungan CF untuk penyakit Hipertensi 

1. MB1 = [tekanan Darah 121/81 - 139/89 mmHg, 0.6] + [mual, 0.4] * (1-[ tekanan Darah 

121/81 - 139/89 mmHg, 0.6]) = 0.76 

2. MB2 = [MB1, 0.76] + [pandangan menjadi kabur, 0.5] * (1-[MB1, 0.76]) = 0.88 



 

 

3. MB3 = [MB2, 0.88] + [bercak merah pada mata, 0.6] * (1-[MB2, 0.88]) = 0.952 

4. MD1 = [tekanan Darah 121/81 - 139/89 mmHg, 0.1] + [mual, 0.2] * (1-[ tekanan Darah 

121/81 - 139/89 mmHg, 0.1]) = 0.28 

5. MD2 = [MD1, 0.28] + [pandangan menjadi kabur, 0.1] * (1-[MD1, 0.28]) = 0.352 

6. MD3 = [MD2, 0.352] + [bercak merah pada mata, 0.1] * (1-[MD2, 0.352]) = 0.4168 

7. CF = 0.952 – 0.4168 = 0.535 

Perhitungan CF untuk penyakit Hipotensi 

1. MB1 = MB1 = [mual, 0.4] + [pandangan menjadi kabur, 0.6] * (1-[ mual, 0.4]) = 0.76 

2. MD1 = [mual, 0.2] + [pandangan menjadi kabur, 0.2] * (1-[ mual, 0.2]) = 0.36 

3. CF = 0.76 – 0.36 = 0.4 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab–bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan 

yaitu : 

1. Hasil perbandingan antara diagnosa dengan menggunakan sistem pakar dan 

perhitungan manual sistem menunjukkan sudah mampu mendeteksi suatu penyakit 

berdasarkan gejala yang di inputkan. 
2. Gejala fisik masukan dari user akan diolah dalam proses diagnosa menjadi hipotesa tingkat 

kepastian penyakit yang diderita menggunakan nilai certainty factor. Nilai persentase certainty 

factor menunjukkan tingkat kepastian dari jenis penyakit tersebut. 

3. Admin melakukan proses masukan berupa data – data mengenai gejala dan jenis penyakit 

sebagai basis pengetahuan. User atau pasien melakukan konsultasi diagnosa melalui sejumlah 

pertanyaan yang digambarkan melalui sejumlah gejala yang dirasakan. 

4. Dengan menggunakan sistem pakar yang telah dibuat ini, diharapkan dapat membantu 

masyarakat dalam mendiagnosa penyakitnya serta menemukan penanganan sementara 

Saran 

Penelitian yang dilakukan tentunya tidak lepas dari kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, 

untuk kebaikan pengembang sistem lebih lanjut diperlukan perhatian terhadap beberapa hal, 

diantaranya : 

1. Tambahkan Basis Pengetahuan sebanyak mungkin, sehingga akan semakin banyak gejala dan 

jenis penyakit lainnya yang lebih kompleks yang bisa di deteksi. 

2. Penulis berharap dari aplikasi ini bisa mengembangkan dengan lebih banyak fitur - fitur yang 

bagus dan menarik, serta tentunya mengembangkan ke dalam bentuk aplikasi yang berbasis 

android sehingga masyarakat akan lebih mudah untuk mengaksesnya. 
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