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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Analisa Sistem

Pada bab ini akan diuraikan mengenai langkah-langkah yang dilakukan dalam

merancang logika fuzzy untuk diagnosa penyakit jantung. Uraian dimulai dari metode

penelitian yaitu cara pengumpulan data gejala klinis dari masing-masing jenis penyakit

jantung sampai dengan perancangan logika fuzzy.

Dari hasil wawancara dengan dokter dan studi pustaka ini menghasilkan data

gejala-gejala penyakit jantung secara detail. Data inilah yang nantinya diolah dan

disesuaikan dengan cara dokter mendiagnosa untuk menghasilkan suatu kesimpulan

tentang penyakit.

3.2. Desain Sistem

Dalam melakukan perancangan logika fuzzy, ada beberapa tahapan yang harus

dilakukan agar aplikasi dapat memberikan hasil yang sesuai dengan metode fuzzy logic.

Adapun tahapan-tahapan dalam perancangan sistem yang dilakukan meliputi :

1. Klasifikasi Gejala

Suatu penyakit dapat memiliki gejala yang sama dengan penyakit lain. Dalam

hal ini gejala digunakan sebagai parameter uji untuk menentukan suatu penyakit.

Secara umum, klasifikasi gejala penyakit jantung dapat dilihat sebagai berikut :
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Gambar 3.1. Klasifikasi Gejala Penyakit Jantung

2. Desain Fuzzyfikasi

Proses selanjutnya ialah fuzzyfikasi dari gejala-gejala penyakit yang ada.

Pada proses fuzzyfikasi menggunakan fungsi keanggotaan segitiga dan fungsi

keanggotaan trapesium. Data gejala penyakit yang didapatkan dari hasil survei.

Dalam proses fuzzyfikasi penyakit, nilai tingkat keparahan suatu penyakit

atau domain penyakit didapatkan dari hasil kosultasi dengan dokter. Nilai domain

didapatkan berdasarkan prosentase tingkat keparahan penyakit.

3. Desain Evaluasi Rule

Untuk mengambil keputusan mengenai penyakit apa yang diderita pasien,

inputan gejala penyakit yang telah diubah menjadi notasi fuzzy harus dipetakan ke

dalam rule evaluation. Pembuatan rule dari gejala-gejala yang ada dihasilkan dari

statement if-then rule : IF X1 and X2 and ... THEN Y. Dengan X adalah gejala dan

Y adalah kesimpulan penyakit.
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4. Fungsi Implikasi MIN

Menentukan α-predikat dari derajat keanggotaan yang diperoleh

menggunakan fungsi implikasi MIN sesuai dengan aturan if-then yang ada.

5. Komposisi aturan MAX

Output yang diperoleh dari fungsi implikasi MIN, digabungkan sesuai dengan

konsekuen masing-masing dan menentukan nilai yang terbesar dengan metode

MAX.

6. Desain Defuzzyfikasi

Proses defuzzyfikasi adalah suatu proses untuk menghitung tingkat keparahan

suatu penyakit sehingga diperoleh output fuzzy yang dapat dimengerti. Dalam

sistem ini, penulis menggunakan metode Center of Gravity (COG) atau sering

disebut centroid dikarenakan metode ini umum digunakan dan memberikan hasil

yang lebih akurat. Secara umum rumus metode centroid sebagai berikut :

Dimana z* adalah nilai yang terdefuzzifikasi, μ(z) adalah derajat keanggotaan dari

z dan z adalah nilai output.

7. Pengambilan Keputusan

Hasil defuzzifikasi yang berupa numerik diubah menjadi linguistik

disesuaikan dengan fungsi keanggotaan dari kesimpulan penyakit sehingga

diperoleh hasil diagnosis.

8. Pembuatan Program

Program nantinya menggunakan database, sehingga dapat di update sesuai

dengan kebutuhan dan perkembangan penyakit. Pada akhir penelitian yang telah

dibuat akan diimplementasikan contoh kasus pada program.
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