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Abstrak 

 

Dalam dunia kedokteran kita menjumpai berbagai macam penyakit. Seorang dokter 
berperan sebagai seorang ahli yang memberikan diagnosa kepada pasien mengenai penyakit 
yang diderita berdasarkan keluhan atau gejala-gejala yang diderita oleh pasien. Masalah 
penentuan tingkat resiko penyakit sangat berhubungan dengan Clinical Decision Support System 
(CDSS). CDSS adalah system yang dirancang untuk membantu para pekerja klinis dalam 
mengambil keputusan. Dengan logika fuzzy, proses diagnosa penyakit dalam dapat dianalisa 
dengan Fuzzy Inference System dengan metode Tsukamoto. Input yang dibutuhkan adalah 
gejala-gejala klinis yang dialami oeh pasien. Basis pengetahuan dibangun dengan menggunakan 
kaidah produksi (IF-THEN). Fire strength yang diperoleh pada setiap aturan fuzzy untuk setiap 
penyakit pada basis pengetahuan, kemudian dikomposisikan dengan menggunakan rata-rata 
terbobot. Hasil dari rata-rata terbobot ini merupakan output tingkat resiko penyakit. 
 

Kata kunci: Logika fuzzy, Fuzzy Inference System, Metode Tsukamoto 
 

 

1.  PENDAHULUAN 

Dalam dunia kedokteran kita 
menjumpai sesuatu yang bersifat pemikiran-
pemikiran yang semi relative. Seperti halnya 
seorang dokter yang menganalisa suatu 
penyakit, dimana seorang dokter tidak dapat 
mengatakan gejala menimbulkan suatu 
penyakit secara mutlak. Demikian pula 
sebaliknya suatu penyakit tidak dapat 
disebabkan oleh suatu gejala. Hal ini 
dikarenakan adanya hubungan antara gejala 
tersebut dengan penyakit lainnya.  

Penyakit adalah sekumpulan 
informasi yang terdiri dari berbagai macam 
gejala-gejala yang terjadi pada makhluk 
hidup. Seorang dokter disini berperan 
sebagai pakar dalam memberikan informasi 
kepada pasien mengenai penyakit yang 
dideritanya berdasarkan keluhan-keluhan 
gejala yang disampaikan oleh si pasien. 

Penggunaan fuzzy ditujukan untuk 
memerakan nilai prosentase antara suatu 
gejala dengan penyakit lainnya. Misalnya 
seorang sakit demam, maupun sakit kepala  

 
 
 
mempunyai gejala yang sama yakni sakit 
pada bagian kepala, yang membedakan sakit 
pada bagian kepala terhadap kedua penyakit 
diatas adalah intensitas dan frekuensi 
serangan gejala tersebut dan gejala-gejala 
susulan yang menyerang pada kedua 
penyakit. 

Masalah penentuan tingkat resiko 
penyakit (diagnosa penyakit) sangat 
berhubungan dengan Clinical Decision 
Support System (CDSS). CDSS adalah 
sistem yang dirancang untuk membantu para 
pekerja klinis dalam mengambil keputusan. 
Pada sistem ini, karakteristik dari data 
pasien akan dicocokkan dengan 
pengetahuan-pengetahuan yang ada pada 
basis pengetahuan. 

Ada beberapa target utama CDSS, 
yaitu support diagnosa, dosis obat, tindakan 
pencegahan (seperti: mengingatkan untuk 
melakukan vaksinasi), manajemen penyakit 
(seperti: diabetes, hipertensi, asma), 
pengadaan tes dan resep obat (seperti 
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pengecekan terhadap alergi obat), serta 
utilitas (seperti: tindak lanjut klinis). 
Masalah diagnosa penyakit sering kali 
dijumpai, bahkan menjadi dominasi pada 
Clinical Decision Support System (CDSS).  

Pada penelitian ini, akan dicoba 
untuk menggunakan fuzzy inference sistem 
untuk menentukan tingkat resiko penyakit 
dalam yang dialami oleh seorang pasien 
yang mengalami gejala-gejala klinis 
penyakit dalam. 

 
2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Teori-teori Dasar Beberapa 

Penyakit Dalam  

2.1.1 Rinitis Alergi (Allergic Rhinitis) 

Rinitis alergi adalah penyakit umum 
yang paling banyak diderita oleh perempuan 
dan laki-laki yang berusia 30 tahun. Tak 
hanya aktivitas sehari-hari yang menjadi 
terganggu, biaya yang akan dikeluarkan 
untuk mengobatinya pun akan semakin 
mahal apabila penyakit ini tidak segera 
diatasi karena telah menjadi kronis. 
2.1.2 Rinitis Vasomotor (Vasomotor 

Rhinitis) 

Rinitis Vasomotor adalah gangguan 
pada mukosa hidung yang ditandai dengan 
adanya edema yang persisten dan 
hipersekresi kelenjar pada mukosa hidung 
apabila terpapar oleh iritan spesifik. 
Kelainan ini merupakan keadaan yang non-
infektif dan non-alergi. 
2.1.3 Sinusitis Maksilaris Kronik 

(Chronic Maxillary Sinusitis) 

Sinusitis Maksilaris Kronik adalah 
sinus yang sering terinfeksi dan sering 
terjadi penyumbatan. Untuk sinus maksilaris 
kronik berlangsung selama 3 (tiga) bulan 
atau lebih dengan gejala yang terjadi selama 
lebih dari 20 (dua puluh) hari. 
2.1.4 Sinusitis Maksilaris Akut (Acute 

Maxillary Sinusitis) 

Sinusitis Maksilaris Akut adalah 
sinus yang sering terinfeksi dan sering 
terjadi penyumbatan. Untuk sinus maksilaris 
kronik berlangsung tidak lebih dari 3 (tiga) 
minggu. Dan dapat sembuh sempurna jika 
diterapi dengan baik, tanpa adanya residu 
kerusakan jaringan mukosa.  

2.1.5 Influenza 

Flu yang juga dikenal dengan istilah 
influenza adalah infeksi akut karena virus 
pada saluran pernapasan yang sangat mudah 
menular ketika bersin atau batuk. 
2.1.6 Polip Hidung (Nasal Polyps)  

Polip hidung atau polip nasi 
merupakan suatu pertumbuhan sel yang 
bersifat jinak diselaput lender hidung. 
Kemungkinan penyebabnya adalah reaksi 
hipersensitif atau alergi pada mukosa 
hidung. 
2.2 Studi dari Penelitian Sebelumnya 

Penelitian sebelumnya adalah 
bagaimana mengimplementasikan konsep 
logika fuzzy pada diagnosis penyakit saraf 
tepi (Rikna, 2005). Pada penelitian ini telah 
dikembangkan sistem pakar untuk 
mendiagnosis penyakit saraf tepi akibat 
diabetes mellitus dengan logika fuzzy. 
Parameter-parameter yang digunakan antara 
lain dari status diabetes mellitus , status 
motorik, atau status sensorik, dan 
pemeriksaan EMG yang paling sesuai pada 
diagnostic rules untuk mendapatkan 
diagnosis akhir yang paling tepat. 

Kemudian terdapat lagi penelitian 
selanjutnya yaitu bagaimana 
mengimplementasikan teknologi fuzzy pada 
diagnosis penyakit diabetes 
mellitus(Singgih, 2005). Dengan logika 
fuzzy proses diagnosis penyakit diabetes 
mellitus dapat dimodelkan. Model ini 
memungkinkan untuk mendapatkan 
kombinasi dari gejala-gejala yang ada yang 
paling sesuai pada diagnostic rules untuk 
mendapatkan diagnosis akhir yang paling 
tepat.    
 Oleh karena itu pada tugas akhir ini 
akan dibahas menggunakan fuzzy inference 
system dengan metode Tsukamoto untuk 
menentukan tingkat resiko penyakit dalam 
yang dialami oleh seorang pasien yang 
mengalami gejala-gejala klinis penyakit 
dalam. 
2.3 Himpunan Fuzzy (Fuzzy Set) 

Himpunan fuzzy (fuzzy set) adalah 
sekumpulan obyek x dimana masing-masing 
obyek memiliki nilai keanggotaan 
(membership function) “µ” atau disebut juga 



 

 

3 

 

dengan nilai kebenaran. Jika X adalah 
sekumpulan obyek dan anggotanya 
dinyatakan dengan x maka himpunan fuzzy 
dari A di dalam X adalah himpunan dengan 
sepasang anggota atau dapat dinyatakan 
dengan (Kusumadewi, 2004)  

 
 Terkadang   kemiripan   antara   keanggotaan   fuzzy   dengan   probabilitas menimbulkan  kerancuan.  Keduanya  memiliki  nilai  pada  interval [0,1].  Namun interpretasi nilainya sangat berbeda antara kasus-kasus tersebut. 
Keanggotaan fuzzy  
Pada himpunan tegas (crisp), nilai 
keanggotaan suatu item x dalam suatu 

himpunan A, yang sering ditulis dengan 
μA[x], memiliki 2 kemungkinan, yaitu: 
1. satu (1), yang berarti bahwa suatu item 

menjadi anggota dalam suatu himpunan, 
atau 

2. nol (0), yang berarti bahwa suatu item 
tidak menjadi anggota dalam suatu 
himpunan. 

 
Himpunan fuzzy memiliki 2 atribut, yaitu : 
1. Linguistik, yaitu penamaan suatu grup 

yang mewakili suatu keadaan atau 
kondisi tertentu dengan menggunakan 
bahasa alami, seperti : MUDA, 
PAROBAYA, TUA. 

2. Numeris, yaitu suatu nilai atau angka 
yang menunjukkan ukuran dari suatu 
variabel seperti: 5, 10, 15, dsb. 

Ada beberapa hal yang perlu diketahui dalam 
memahami sistem fuzzy, yaitu :  

1.  Variabel fuzzy  
Variabel  fuzzy  merupakan  variabel  yang  
hendak  dibahas  dalam  suatu sistem fuzzy. 
Contoh: umur, temperatur, permintaan, dan 
lain-lain.  

2.  Himpunan fuzzy  
Himpunan fuzzy merupakan suatu grup yang 
memiliki suatu kondisi atau keadaan tertentu 
dalam suatu variabel fuzzy. Contoh: 
Variabel temperatur terbagi menjadi  5 
himpunan fuzzy, yaitu: DINGIN, SEJUK, 
NORMAL, HANGAT dan PANAS. Gambar 
2.2.  
                       

 

3.  Semesta Pembicaraan  
Semesta pembicaraan adalah keseluruhan 
nilai yang diperbolehkan untuk dioperasikan 
dalam suatu variabel fuzzy. Semesta 
pembicaraan merupakan himpunan bilangan 
real yang senantiasa naik (bertambah) secara 
monoton dari kiri ke kanan atau sebaliknya. 
Nilai semesta pembicaraan dapat berupa 
bilangan positif maupun negatif.  
Contoh semesta pembicaraan:  

a.  Semesta pembicaraan untuk variabel 
umur: [0 +∞]  

b.  Semesta pembicaraan untuk variabel 
temperatur: [0 40]  

4.  Domain  
Domain himpunan fuzzy adalah keseluruhan 
nilai yang diizinkan dan boleh dioperasikan  
dalam  suatu  himpunan  fuzzy.  Semesti  
halnya  semesta pembicaraan, domain 
merupakan himpunan bilangan real yang 
senantiasa naik (bertambah) secara monoton 
dari kiri ke kanan. Nilai domain dapat 
berupa bilangan positif maupun negatif.                             
2.4 Fungsi Keanggotaan 

Fungsi keanggotaan adalah suatu kurva 
yang menunjukkan pemetaan titik-titik input 
data kedalam nilai keanggotaannya (sering 
disebut derajat keanggotaan) yang memiliki 
interval 0 sampai 1.  

Ada dua cara mendefinisikan 
keanggotaan himpunan fuzzy, yaitu secara 
numeris dan fungsional. Definisi numeris 
menyatakan fungsi derajat keanggotaan 
sebagai vektor jumlah yang tergantung pada 
tingkat diskretisasi. Misalnya, jumlah 
elemen diskret dalam semesta pembicaraan.  
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Definisi fungsional menyatakan derajat 
keanggotaan sebagai batasan ekspresi analitis 
yang dapat dihitung. Standar atau ukuran 
tertentu pada fungsi keanggotaan secara 
umum berdasar atas semesta X bilangan 
real. Fungsi keanggotaan fuzzy yang sering 
digunakan antara lain : 
1. Fungsi Keanggotaan Linier  
2. Fungsi Keanggotaan Segitiga  
3. Fungsi Keanggotaan Trapesium  
4. Representasi Kurva Bahu  
2.5 Operator Dasar Zadeh Untuk 

Operasi Himpuna Fuzzy 

Misalkan  himpunan  A  dan  B  
merupakan  dua  himpunan  fuzzy  pada  
semesta pembicaraan U dengan fungsi 
keangotaan µA(x) dan µB(x) untuk setiap x Є 
X. Nilai keanggotaan sebagai hasil dari 
operasi himpunan A dan B disebut juga 
sebagai fire strength atau α-predikat.  
Adapun operasi-operasi dasar himpunan fuzzy 
terdiri dari :  

1.  Penggabungan  (Union).  
2. Irisan (Intersection).   
3.Ingkaran (Complement) 
2.6 Logika Fuzzy 

Logika fuzzy yang pertama kali 
diperkenalkan oleh Lotfi A. Zadeh, memiliki 
derajat keanggotaan dalam rentang 0(nol) 
hingga 1(satu), berbeda dengan logika 
digital yang hanya memiliki dua nilai yaitu 
1(satu) atau 0(nol). Logika fuzzy digunakan 
untuk menerjemahkan suatu besaran yang 
diekspresikan menggunakan bahasa 
(linguistic), misalkan besaran kecepatan laju 
kendaraan yang diekspresikan dengan pelan, 
agak cepat, cepat dan sangat cepat. Secara 
umum dalam sistem logika fuzzy terdapat 
empat buah elemen dasar, yaitu: 
1. Basis kaidah (rule base), yang berisi 

aturan-aturan secara linguistik yang 
bersumber dari para pakar;  

2. Suatu mekanisme pengambilan 
keputusan (inference engine), yang 
memperagakan bagaimana para pakar 
mengambil suatu keputusan dengan 
menerapkan pengetahuan (knowledge); 

3. Proses fuzzifikasi (fuzzification), yang 
mengubah besaran tegas (crisp) ke 
besaran fuzzy;  

4. Proses defuzzifikasi (defuzzification), 
yang mengubah besaran fuzzy hasil dari 
inference engine, menjadi besaran tegas 
(crisp).  

2.7 Variabel Linguistik 

Variabel linguistik adalah variabel yang 
bernilai kata atau kalimat bukan angka. 
Alasan menggunakan kata atau kalimat 
dibandingkan angka karena peranan linguistic 
kurang spesifik dibandingkan angka, namun 
informasi yang dihasilkan jauh lebih 
informative. Variabel linguistik ini 
merupakan konsep penting dalam logika 
fuzzy dan memegang peranan penting dalam 
beberapa aplikasi. 

Suatu himpunan fuzzy dipandang sebagai 
suatu nilai linguistik dari suatu variabel 
linguistik. Sebagai contoh: Suatu himpunan 
fuzzy “rendah, agak rendah, ditengah” 
dipandang sebagai suatu nilai linguistic dari 
suatu variabel linguistik “Letak Telinga”. 
2.8 Proses Logika Fuzzy  

Dalam implementasinya, sistem fuzzy 
terdiri dari 3 bagian, yaitu fuzzyfikasi, 
inferensi fuzzy, dan defuzzyfikasi (optional), 
yang dimaksud optional disini jika konklusinya 
sudah sesuai dengan yang diinginkan, maka 
tidak perlu dilakukan defuzzyfikasi, tetapi jika 
konklusinya belum memenuhi maka perlu 
dilakukan defuzzyfikasi.  
2.8.1 Fuzzyfikasi 

Pada logika fuzzy terdapat proses 
fuzzyfikasi, yaitu proses pemetaan input ke 
himpunan fuzzy. Jika data-data input crisp, 
maka fuzzyfikasi dibutuhkan untuk 
memetakan input crisp tersebut pada nilai 
fuzzy yang bersesuaian yang akan 
dipergunakan sebagai variabel input sistem. 
Variabel input pada sistem ini adalah gejala-
gejala penyakit. Sedangkan variabel output 
pada sistem adalah nama penyakit. 
2.8.2 Inferensi Fuzzy  

Fuzzy Inference System dengan 

Metode Tsukamoto 

Sistem Inferensi Fuzzy (Fuzzy 
Inference System/FIS) disebut juga fuzzy 
inference engine adalah sistem yang dapat 
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melakukan penalaran dengan prinsip serupa 
seperti manusia melakukan penalaran 
dengan nalurinya. 

Terdapat beberapa jenis FIS yang 
dikenal yaitu Mamdani, Sugeno dan 
Tsukamoto. FIS yang paling mudah 
dimengerti, karena paling sesuai dengan 
naluri manusia adalah FIS Mamdani. FIS 
tersebut bekerja berdasarkan kaidah-kaidah 
linguistik dan memiliki algoritma fuzzy 
yang menyediakan sebuah aproksimasi 
untuk dimasuki analisa matematik. 

Proses dalam FIS ditunjukan pada 
Gambar 3. Input yang diberikan kepada FIS 
adalah berupa bilangan tertentu dan output 
yang dihasilkan juga harus berupa bilangan 
tertentu. Kaidah-kaidah dalam bahasa 
linguistik dapat digunakan sebagai input 
yang bersifat teliti harus dikonversikan 
terlebih dahulu, lalu melakukan penalaran 
berdasarkan kaidah-kaidah dan 
mengkonversi hasil penalaran tersebut 
menjadi output yang bersifat teliti. 
 

fuzzyfikasi

Kaidah-kaidah

defusifikasipenaraninput output

 

Gambar 2.10. Proses dalam FIS 

 
Pada Metode Tsukamoto, setiap 

konsekuen pada aturan yang berbentuk IF-
Then harus direpresentasikan dengan suatu 
himpunan fuzzy dengan fungsi keanggotaan 
yang monoton (Gambar 1). Sebagai 
hasilnya, output hasil inferensi dari tiap-tiap 
aturan diberikan secara tegas (crisp) 
berdasarkan α-predikat (fire strength). Hasil 
akhirnya diperoleh dengan menggunakan 
rata-rata terbobot (Jang, dkk., 1997) 
(Kusumadewi, 2003). 

 
Misalkan ada 2 variabel input, Var-1 

(x) dan Var-2 (y), serta 1 variabel output, 
Var-3 (z), dimana Var-1 terbagi atas 2 
himpunan yaitu A1 dan A2, Var-2 terbagi 

atas 2 himpunan B1 dan B2, dan Var-3 juga 
terbagi atas 2 himpunan yaitu C1 dan C2 
(C1 dan C2 HARUS MONOTON), ada 2 
aturan yang digunakan, yaitu: 

 
[R1] IF (x is A1) and (y is B2) THEN (z is 
C1) 
[R2] IF (x is A2) and (y is B1) THEN (z is 
C2) 

 

 
Gambar 2.11. Inferensi dengan 

menggunakan Metode Tsukamoto 

 

 
Penalaran Monoton 

Metode penalaran monoton digunakan 
sebagai dasar untuk teknik implikasi fuzzy. 
Meskipun penalaran ini sudah jarang sekali 
digunakan, namun terkadang masih 
digunakan untuk penskalaan fuzzy. Jika 2 
daerah fuzzy direlasikan dengan implikasi 
sederhana sebagai berikut: 

IF x is A THEN y is B 
Fungsi Transfer: 

Y = f((x,A),B) 
Maka sistem fuzzy dapat berjalan tanpa 
harus melalui komposisi dan dekomposisi 
fuzzy. Nilai output dapat diestimasi secara 
langsung dari nilai keanggotaan yang 
berhubungan dengan antesedennya. 
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3. METODOLOGI 

Adapun tahapan-tahapan yang 
digunakan untuk penyelesaian tugas akhir 
yang diusulkan ini adalah: 
3.1 Representasi Masalah  
Pada langkah ini, ada 3 aktifitas yang harus 
dilakukan, yaitu: 

a. Identifikasi tujuan dan alternatif 
keputusannya. Tujuan keputusan dapat 
direpresentasikan dengan menggunakan 
bahasa alami atau nilai numeris sesuai 
dengan karakteristik dari masalah 
tersebut. . 

b. Identifikasi kumpulan kriteria. 
c. Membangun struktur hirarki dari 

masalah tersebut berdasarkan 
pertimbangan-pertimbangan tertentu.  

3.2 Tahap Membangun Sistem Fuzzy 

Tahapan membangun sistem fuzzy 
tergantung metode yang digunakan, karena 
banyak teori/metode untuk membangun 
sistem fuzzy. Namun secara garis besar 
dapat disimpulkan sebagai berikut : 

 
Gambar 3.1. Tahapan Sistem Fuzzy 

 

Fuzzifikasi 

Mengambil masukan nilai crisp dan 
menentukan derajat dimana nilai-nilai 
tersebut menjadi anggota dari setiap 
himpunan fuzzy yang sesuai → membuat 
fungsi keanggotaan. 
Inferensi 

- mengaplikasikan aturan pada masukan 
fuzzy yang dihasilkan dalam proses 
fuzzyfikasi 

- mengevaluasi tiap aturan dengan 
masukan yang dihasilkan dari proses 
fuzzyfikasi dengan mengevaluasi 
hubungan atau derajat keanggotaan 
anteceden/premis setiap aturan. 

- derajat keanggotaan/nilai kebenaran dari 
premis digunakan untuk menentukan 
nilai kebenaran bagian 
consequent/kesimpulan 

Proses penentuan Output Crisp 

Menentukan output Crisp → digunakan rata-
rata berbobot. 
3.3 Tahap Analisa dan Pengambilan 

Keputusan 

Hal-hal yang akan dianalisa antara 
lain: gejala-gejala yang berpengaruh dalam 
penentuan tingkat resiko penyakit dalam, 
dimana tingkat resiko dialaminya suatu 
penyakit direpresentasikan dengan nilai 
antara 0 sampai 1, semakin kearah 1 maka 
tingkat resikonya semakin tinggi, penyakit 
dalam yg dianalisa dan merangking tingkat 
resiko penyakit dalam tesebut. 

 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Identifikasi Variabel Input  

Identifikasi variabel-variabel input 
dari sistem diperlukan untuk mengetahui 
input apa aja yang berpengaruh pada sistem 
nantinya. Variabel input pada sistem terdiri 
dari :  nyeri pipi, nyeri kepala, nyeri gigi 
geraham, hidung buntu, suara bindeng, 
tenggorakan kering, pilek, demam, batuk, 
otot sakit, rasa lelah, bersin, gatal pada mata, 
hidung gatal, mata sembab, dan bersin 
alergi. 
4.2 Identifikasi Variabel Output 

 Variabel output pada sistem berguna 
untuk menentukan hasil diagnosis dari 
pasien. Variabel output antara lain : 

 Rinitis Alergi 
 Rinitis Vasomotor 
 Sinusitis Maksilaris Kronik 
 Sinusitis Maksilaris Akut 
 Influenza 
 Polip Hidung 

4.3 Desain Sistem Diagnosis Fuzzy 

4.3.1 Proses Fuzzyfikasi 

 Pada proses fuzzyfikasi nilai 
numerik akan diubah menjadi variabel 
linguistik yang memiliki nilai linguistik. 
Nilai linguistik ini nantinya akan digunakan 
pada proses inferensi. Untuk memperoleh 
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derajat keanggotaan dari nilai linguistik 
pada masing-masing input sistem 
menggunakan fungsi keanggotaan sebagai 
berikut : 
4.3.1.1 Derajat keanggotaan dari nilai 

linguistik variabel input Nyeri Pipi 

A1 (Nyeri Pipi)

 

 
 

 

 

 
 

              

 

 
Gambar 4.3.1.1. Grafik Fungsi Derajat 

Keanggotaan Nyeri Pipi 

4.3.2 Inferensi 

Pada proses inferensi terdapat 
aturan-aturan untuk mengontrol inputan 
yang berupa variabel linguistik. Metode 
inferensi yang digunakan dalam tugas akhir 
ini menggunakan metode max-min 

inferensia. Langkah pertama yang dilakukan 
adalah mencari nilai miu (µ) dari hasil 
proses fuzzyfikasi. Pencarian ini dilakukan 
terus sampai semua rules mendapatkan nilai 
miu-nya. 
Misal inputan data adalah sebagai berikut : 

 Nyeri pipi : 3 
 Nyeri kepala : 5 
 Nyeri gigi geraham : 6 
 Hidung buntu : 2 
 Suara bindeng : 8 
 Tenggorokan kering : 6 
 Pilek : 7 
 Demam : 4 
 Batuk : 5 
 Otot sakit : 5 
 Rasa lelah : 7 
 Bersin : 1 
 Gatal pada mata : 5 
 Hidung gatal : 8 
 Mata sembab : 5 
 Bersin alergi : 6 

 
1. Untuk nyeri pipi : 3 

µ ringan(x) = 1, µ sedang(x) =  0,5 
dan µ tinggi(x) = 0 

2. untuk nyeri kepala : 5 
µ ringan(x) = 0, µ sedang(x) =  0 dan 
µ tinggi(x) = 0 

3. untuk nyeri gigi geraham : 5 
µ ringan(x) = 0, µ sedang(x) =  0 dan 
µ tinggi(x) = 0 

4. hidung buntu : 2 
µ ringan(x) = 1, µ sedang(x) =  0,75 
dan µ tinggi(x) = 0 

5. suara bindeng : 8 
µ ringan(x) = 0, µ sedang(x) =  0,25 
dan µ tinggi(x) = 0,25 

6. tenggorokan kering : 6 
µ ringan(x) = 0, µ sedang(x) =  0,75 
dan µ tinggi(x) = 0,75 

7. pilek : 7 
µ ringan(x) = 0, µ sedang(x) =  0,5 
dan µ tinggi(x) = 0,5 

8. demam : 4 
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µ ringan(x) = 0,5 , µ sedang(x) =  
0,25 dan µ tinggi(x) = 0 

9. batuk : 5 
µ ringan(x) = 0, µ sedang(x) =  0 dan 
µ tinggi(x) = 0 

10. otot sakit : 5 
µ ringan(x) = 0, µ sedang(x) =  0 dan 
µ tinggi(x) = 0 

11. rasa lelah : 7 
µ ringan(x) = 0, µ sedang(x) =  0,5 
dan µ tinggi(x) = 0,5 

12. bersin : 1 
µ ringan(x) = 1, µ sedang(x) =  0 dan 
µ tinggi(x) = 0 

13. gatal pada mata : 5 
µ ringan(x) = 0, µ sedang(x) =  0 dan 
µ tinggi(x) = 0 

14. hidung gatal : 8 
µ ringan(x) = 0, µ sedang(x) =  0,25 
dan µ tinggi(x) = 0,25 

15. mata sembab : 5 
µ ringan(x) = 0, µ sedang(x) =  0 dan 
µ tinggi(x) = 0 

16. bersing alergi : 6 
µ ringan(x) = 0, µ sedang(x) =  0,75 
dan µ tinggi(x) = 0,75 

 
Dari hasil perhitungan masing-masing 

miu diatas kita mendapatkan rule yang tepat 
sehingga kita bisa mendapatkan hasil 
diagnosis sesuai dengan rule tersebut. 
Berikut ini adalah beberapa contoh aturan-
aturan atau rule yang digunakan : 

 
1. INFLUENZA IF 
DEMAM=RENDAH . TENGGOROKAN 
KERING=RENDAH . NYERI 
KEPALA=RENDAH . SUARA 
BINDENG=RENDAH . 
BATUK=RENDAH . PILEK=RENDAH . 
OTOT SAKIT=RENDAH . RASA 
LELAH=RENDAH THEN INFLUENZA 
 
6341. INFLUENZA IF DEMAM=TINGGI 
. TENGGOROKAN KERING=TINGGI . 
NYERI KEPALA=TINGGI . SUARA 
BINDENG=RENDAH . 
BATUK=RENDAH . PILEK=TINGGI . 

OTOT SAKIT=SEDANG . RASA 
LELAH=SEDANG THEN INFLUENZA 
 
2. POLIP IF HIDUNG 
BUNTU=RENDAH . SUARA 
BINDENG=SEDANG THEN POLIP 
 
7. POLIP IF HIDUNG 
BUNTU=TINGGI . SUARA 
BINDENG=RENDAH THEN POLIP 
 
847. RINITIS ALERGI IF 
BERSIN=RENDAH . PILEK=SEDANG . 
HIDUNG BUNTU=RENDAH . BATUK 
PARAH=SEDANG . HIDUNG 
GATAL=SEDANG . GATAL PADA 
MATA=SEDANG . RASA 
LELAH=RENDAH . MATA 
SEMBAB=RENDAH THEN RINITIS 
ALERGI 
 
3333. RINITIS ALERGI IF 
BERSIN=SEDANG . PILEK=SEDANG . 
HIDUNG BUNTU=SEDANG . BATUK 
PARAH=TINGGI . HIDUNG 
GATAL=RENDAH . GATAL PADA 
MATA=SEDANG . RASA 
LELAH=RENDAH . MATA 
SEMBAB=TINGGI THEN RINITIS 
ALERGI 
 
3. RINITIS VASOMOTOR IF HIDUNG 
GATAL=RENDAH . TENGGOROKAN 
KERING=TINGGI THEN RINITIS 
VASOMOTOR 
 
9 RINITIS VASOMOTOR IF 
HIDUNG GATAL=TINGGI . 
TENGGOROKAN KERING=TINGGI 
THEN RINITIS VASOMOTOR 
 
10 SINUSITIS MAKSILARIS AKUT
 IF TENGGOROKAN 
KERING=RENDAH . DEMAM=RENDAH 
. RASA LELAH=RENDAH . NYERI 
PIPI=SEDANG . HIDUNG 
BUNTU=RENDAH . BERSIN 
ALERGI=RENDAH THEN SINUSITIS 
MAKSILARIS AKUT 
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720 SINUSITIS MAKSILARIS AKUT
 IF TENGGOROKAN 
KERING=TINGGI . DEMAM=TINGGI . 
RASA LELAH=TINGGI . NYERI 
PIPI=SEDANG . HIDUNG 
BUNTU=TINGGI . BERSIN 
ALERGI=TINGGI THEN SINUSITIS 
MAKSILARIS AKUT 
 
4 SINUSITIS MAKSILARIS 
KRONIK IF NYERI 
KEPALA=RENDAH . BATUK=RENDAH 
. HIDUNG BUNTU=SEDANG . NYERI 
GIGI GRAHAM=RENDAH THEN 
SINUSITIS MAKSILARIS KRONIK 
 
59 SINUSITIS MAKSILARIS 
KRONIK IF NYERI 
KEPALA=TINGGI . BATUK=RENDAH . 
HIDUNG BUNTU=SEDANG . NYERI 
GIGI GRAHAM=SEDANG THEN 
SINUSITIS MAKSILARIS KRONIK 
 
4.3.3 Proses Penentuan Output Crisp 

Setelah diperoleh kesimpulan dari 
proses inferensi maka akan digunakan rata-
rata terbobot untuk mengubah nilai dari 
variable linguistic ke nilai numeric, proses 
yang dipakai dalam skripsi ini adalah 
dengan menggunakan metode Tsukamoto, 
setiap konsekuen pada suatu himpunan 
fuzzy dengan fungsi keanggotaan yang 
monoton. Sebagai hasilnya, output hasil 
inferensi dari tiap-tiap aturan diberikan 
secara tegas ( crisp ) berdasarkan α-predikat 
(fire strength). Hasil akhirnya diperoleh 
dengan menggunakan rata-rata terbobot : 

 
Hasil dari proses diatas didapat bahwa 
tingkat resiko yang tertinggi yaitu pada 
Rinitis Vasomotor, jadi diambil kesimpulan 
penyakit yang diderita pasien yaitu Rinitis 
vasomotor. 

 
 

Gambar 4.3.3.1. Tampilan Awal GUI 

Aplikasi Fuzzy Infrence System (FIS) 

Tsukamoto Untuk Menganalisa Tingkat 

Resiko Penyakit Dalam 

 

 
 

Gambar 4.3.3.2. Tampilan Akhir GUI 

Aplikasi Fuzzy Inference System (FIS) 

Tsukamoto Untuk Menganalisa Tingkat 

Resiko Penyakit Dalam 

 

Setelah diinputkan gejala-gejala dari 
seorang pasien, maka akan muncul output 
numerik dari masing-masing penyakit. Dan 
hasil output numerik yang terbesar adalah 
hasil dari proses Fuzzy Inference System 
(FIS) tersebut. 
 
5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini, diberikan kesimpulan 
dari hasil yang telah didapat setelah 
melakukan analisis tingkat resiko penyakit 
dalam dengan menggunakan Fuzzy 
Inference System (FIS) Tsukamoto. Selain 
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itu, memberikan saran pada pembahasan 
yang telah dilakukan untuk dikaji dengan 
lebih mendalam. 
 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisa dan 
pembahasan yang telah dilakukan, maka 
dapat disimpulkan bahwa: 
1. Logika fuzzy dapat bermanfaat karena 

merupakan sebuah cara yang efektif dan 
akurat untuk mendeskripsikan persepsi 
manusia terhadap persoalan 
pengambilan keputusan. 

2. Fuzzy merupakan representasi suatu 
pengetahuan yang dikonstruksikan 
dengan if-then rules. 

3. Pada metode Tsukamoto, setiap 
konsekuen pada aturan yang berbentuk 
if-then harus direpresentasikan dengan 
suatu himpunan fuzzy dengan fungsi 
keanggotaan yang monoton. 

4. Kurangnya transparansi pada metode 
Tsukamoto menyebabkan 

penggunaannya tidak seluas metode 
inferensi fuzzy Mamdani dan Sugeno. 

5.2 Saran 

Adapun saran dari Tugas Akhir ini 
adalah masih terbuka untuk penelitian 
lanjutan dan dengan menggunakan metode 
inferensi selain Tsukamoto. 
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