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Abstrak 

 

Sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit ginjal 

merupakan sistem yang berguna untuk mengetahui jenis 

penyakit pada ginjal, beserta gejala yang dialami user. 

Pemilihan masalah menyangkut jenis penyakit ginjal 

sebagai sampel penelitian ini, adalah kenyataan bahwa 

penyakit ginjal merupakan organ penting dalam sistem 

metabolisme tubuh kita, karena padatnya aktivitas, kita 

sering lupa untuk menjaganya. Pola makan yang tidak 

teratur, kurangnya asupan serat dan air mineral, serta 

konsumsi makanan atau minuman instan berkalori 

tinggi, tanpa sadar telah memperberat kerja ginjal.  

Sistem pakar ini dibuat menggunakan metode Backward 

Chaining dimana proses pencarian dimulai dari fakta-

fakta untuk selanjutnya menuju pada suatu konklusi. dan 

bahasa pemograman yang digunakan adalah PHP dan 

database MySQL. Penentuan diagnosa dalam sistem 

pakar ini dilakukan melalui proses konsultasi antara 

sistem dan user. Jawaban disesuaikan dengan aturan 

yang berada di dalam sistem, jika jawaban yang 

dimasukkan sesuai dengan aturan yang berlaku, maka 

sistem ini akan memberikan hasil diagnosa berupa 

informasi penyakit. Diharapkan dengan dibuatnya 

Sistem Pakar Untuk Mendiagnosa Penyakit Ginjal dapat 

memberikan hasil diagnosa, serta pencegahanya. 

 

 

Kata Kunci : Sistem Pakar, Penyakit Ginjal, Backward 

Chaining. 

1. Pendahuluan 

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan pada 

saat ini berkembang pesat, semua dikarenakan hasil dari 

pemikiran manusia yang semakin maju dalam 

melakukan pengembangan teknologi pada saat ini.Salah 

satu teknologi itu adanya sistem pakar yang berusaha 

mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer yang 

dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa 

dilakukan oleh para pakar. 

Pemilihan masalah tentang jenis penyakit ginjal dalam 

penelitian ini, adalah kenyataan bahwa penyakit ginjal 

merupakan organ penting bagi keberlangsungan 

kesehatan manusia dalam sistem metabolisme tubuh 

yang menjalankan fungsi penting dalam tubuh sebagai 

alat, yaitu mengeluarkan kelebihan garam, air, dan asam, 

karena padatnya aktivitas, kita sering lupa untuk 

menjaganya. Penyakit ginjal adalah penyakit yang 

memang harus dikenali dan diwaspadai sejak dini oleh 

setiap orang.Penyakit ginjal tidak ada tanda-tanda 

peringatan. Jika tak terdeteksi, hal itu hanya akan 

memperburuk kondisinya dari waktu ke waktu.. 

Dengan demikian diperlukan kemampuan analisa yang 

akurat dalam menentukan diagnosa keadaan ginjal 

seseorang.Namun dengan kemudahan adanya dokter 

ahli, terkadang terdapat pula kelemahannya seperti jam 

kerja terbatas, maka disarankan kepada pihak rumah 

sakit untuk menggunakan sistem pakar yang dapat 

mendiagnosa gejala- gejala penyakit ginjal.Sehingga 

mendorong penulis untuk membangunan sebuah “Sistem 

Pakar Mendiagnosa Penyakit Ginjal Dengan Metode 

Backward Chaining Berbasis Web”. 

 

2. Landasan Teori 

Sistem Pakar merupakan cabang dari kecerdasan buatan 

dan juga merupakan ilmu komputer saat ini.Sistem pakar 

adalah sistem berbasis komputer yang menggunakan 

pengetahuan, fakta dan teknik penalaran dalam 

memecahkan masalah yang biasanya hanya dapat 

dipecahkan oleh seorang pakar dalam bidang 

tersebut.Sistem pakar juga dapat dilihat dari sudut 

pandang lingkungan (environment) dalam sistem.Sistem 

pakar yang baik dirancang agar dapat menyelesaikan 

suatu permasalahan tertentu dengan meniru kerja dari 

para ahli.Dengan sistem pakar ini, orang awam pun 

dapat menyelesaikan masalah yang cukup rumit yang 

seharusnya masalah tersebut hanya dapat diselesaikan 

dengan bantuan para ahli (T.Sutojo, 2011). 

Sistem Pakar dikembangkan pada pertengahan tahun 

1960-an oleh ArtificialIntelligence Corporation. Periode 

penelitian artificial intelligence ini didominasi oleh suatu 

keyakinan bahwa nalar yang digabung dengan komputer 

canggih akan menghasilkan prestasi pakar atau bahkan 

yang melebihi prestasi manusia. Suatu usaha ke arah ini 

adalah General Purpose Problem-Solver (GPS). 

Sistem pakar ini memiliki tujuan yaitu mentransfer 

kepakaran yang dimiliki seorang pakar ke dalam 

komputer dan kemudian kepada orang lain (non expert). 

Metode Sistem Pendekatan 

Bentuk ini digunakan karena memiliki sejumlah 

pengetahuan pakar suatu permasalahan dan dapat 

menyelesaikan masalah tersebut secara sistematis dan 

berurutan. Aturan yang mempunyai pola if 

kondisi/premis then aksi/konklusi pada suatu tabel pakar 

akan memberikan keuntungan pada berbagai aspek, 

diantaranya baik perubahan data, penambahan data atau 

penghapusan data. Dalam hal ini if direprentasikan 
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sebagai gejala yang menyerang penyakit ginjal dan then 

berupa solusi yang dicapai. Untuk suatu kondisi tertentu 

dimana if premis then konklusi, dan premisnya lebih dari 

satu maka dapat dihubungkan dengan operator and atau 

or. Sedangkan pada bagian konklusi dapat berupa 

kalimat tunggal, beberapa kalimat yang dihubungkan 

dengan and, dimungkinkan untuk dikembangkan dengan 

else. Contoh : aturan identifikasi penyakit ginjal  

a.  Rule 1: IF gejala ringan AND kondisi ringan THEN 

 penyakit ringan  

b.  Rule 2: IF gejala berat AND kondisi berat THEN 

 penyakit berat.  

Ada beberapa keuntungan yang didapatkan dengan 

menggunakan pendekatan berbasis aturan, diantaranya :  

a. Ekspresi yang dihasilkan dari sebuah sistem lebih 

natural.  

b. Bagian pengendali terpisah dengan pengetahuan. 

c. Mudah dalam melakukan ekspansi sistem.  

d. Knowledge yang didapatkan lebih relevan.  

e. Dapat menggunakan pengetahuan yang bersifat 

heuristik.  

Dari decision table yang telah tereduksi, setiap barisnya 

dapat dikonversikan menjadi IF-THEN rule. Setiap baris 

pada decision table tereduksi akan membentuk satu set 

rule final. Struktur dan syntax penulisan rule adalah 

sebagai berikut: 

a. RULE label : Label berisi nama rule tersebut. 

b. IF : Sebagai penanda awal kondisi pada sebuah rule. 

c. THEN : Sebagai penanda awal kesimpulan pada 

sebuah rule. 

d. ELSE : Sebagai penanda awal alternatif kesimpulan 

pada sebuah rule, bersifat opsional, jadi boleh tidak 

ada. 

Pada setiap rule, dimungkinkan terdapat operator. 

Operator yang dapat digunakan pada IF-THEN rule 

adalah: 

a. AND : Semua kondisi yang dihubungkan oleh 

operator ini harus bernilai benar, agar kondisi 

keseluruhan rule tersebut bernilai benar. Bila ada 

satu kondisi yang bernilai salah, keseluruhan rule 

tersebut bernilai salah. 

b. OR : Bila semua kondisi yang dihubungkan oleh 

operator ini harus bernilai salah, maka kondisi 

keseluruhan rule tersebut bernilai salah. Bila ada satu 

kondisi atau lebih yang bernilai benar, keseluruhan 

rule tersebut bernilai benar. 

Backward chaining adalah metode inferensi yang 

bekerja mundur kearah kondisi awal. Proses diawali dari 

Goal ( yang berada dibagian THEN dari rule IF-THEN), 

kemudian pencarian mulai dijalankan untuk 

mencocokkan apakah fakta-fakta yang ada cocok dengan 

premis-premis dibagian IF. Jika cocok, rule dieksekusi, 

kemudian  hipotesis dibagian THEN ditempatkan dibasis 

data  sebagai fakta baru. Jika tidak cocok, simpan premis 

dibagian IF kedalam stack sebagai subGoal. Proses 

berakhir jika Goal ditemukan atau tidak ada rule yang 

bisa membuktikan kebenaran dari subGoal atau Goal 

(Leo Willyanto Santoso, 2012). 

Ginjal merupakan organ tubuh manusia yang sangat 

vital.Karena ginjal merupakan salah satu organ 

perkemihan (ginal-ureterkandungkemih-uretra).Penyakit 

ginjal dapat meningkatkan resiko kematian bagi 

penderita dapat juga menjadi pemicu timbulnya penyakit 

jantung. Apabila penyakit ginjal bisa dideteksi secara 

dini, penyakit lain yang menyebabkan kematian bisa 

segera dicegah. Karena ketidaknormalan fungsi ginjal 

sering kali menggambarkan tahapan awal dari gejala 

penyakit jantung. Penyakit ginjal adalah suatu penyakit 

dimana fungsi organ ginjal mengalami penurunan hingga 

akhirnya tidak lagi mampu bekerja sama sekali dalam 

hal penyaringan pembuangan elektrolit tubuh, menjaga 

keseimbangan cairan dan zat kimia tubuh seperti sodium 

dan kalium didalam darah atau produksi urin. Penyakit 

ginjal berkembang secara perlahan kearah yang semakin 

buruk dimana ginjal sama sekali tidak lagi mampu 

bekerja sebagaimana fungsinya. 

Ada beberapa jenis-jenis penyakit ginjal adalah: 

a. Penyakit gagal ginjal akut: yaitu tidak berfungsinya 

ginjal secara mendadak yang membuat ginjal 

kehilangan kemampuan dalam menjaga homeostatis 

tubuh. 

b. Penyakit gagal ginjal kronik: merupakan penyakit 

yang disebabkan malafungsinya ginjal akibat hal-hal 

tertentu yang terjadi selama rentang waktu kurang 

lebih tiga bulan. 

c. Penyakit batu ginjal: merupakan penyakit yang 

disebabkan adanya penggumpalan yang berbentuk 

batu ginjal pada seorang dan bergerak turun ke ureter 

atau pipa kemih. 

d. Infeksi Ginjal: merupakan infeksi yang terjadi di 

saluran kencing atau kandung kemih dan bisa 

merambat hingga ke ginjal. 

e. Kanker Ginjal: merupakan tumor ganas yang berasal 

dari urinary tubular epithelium, secara umum 

pertumbuhannya agak lambat, akan tetapi terkadang 

juga bisa sangat cepat, dapat tumbuh pada setiap 

bagian dari renal parenchyma. 

f. Kista Ginjal: adalah suatu kondisi dimana ginjal 

tidak menjalankan fungsinya dengan baik. 

 

3.Metode Penelitian 

Mekanisme inferensi adalah bagian dari sistem pakar 

yang melakukan penelusuran dengan menggunakan isi 

daftar aturan berdasarkan urutan pola tertentu. Selama 

proses konsultasi antar sistem dan pemakai, mekanisme 

inferensi menguji aturan satu demi satu sampai kondisi 

aturan itu benar. 

Proses pelacakan kebelakang (backward chaining) pada 

sistem analisa gejala penyakit secara umum dapat 

digambarkan sebagai berikut : 
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Simpan aturan 

penyakit tersebut

Cek aturan dari 

penyakit berikutnya

Cek apakah ada 

aturan yang sesuai

Cari aturan 

penyakit 

berikutnya

Selesai

Mulai

Cek dalam 

basis penyakit

benar

benar

salah

salah

 

Gambar 1.Proses Pelacakan ke Belakang 

 

Basis pengetahuan adalah tempat penyimpanan 

pengetahuan yang berupa informasi dari domain aplikasi 

dan menyediakan untuk sistem. Informasi dalam basis 

pengetahuan dimasukkan dalm sebuah program 

komputer dengan proses yang disebut representasi 

pengetahuan. Simpanan pengetahuan ini berupa fakta 

dan aturan. 

Fakta dan aturan disimpan dalam bentuk database. 

Aturan pada basis pengetahuan direpresentasikan 

sebagai perintah berpasangan atau sebagai IF kondisi 

THEN aksi. Bagian IF mendiskripsikan representasi 

situasi pasti berupa kumpulan dari pernyataan. 

mulai

Baca data penyakit 

pada sebab gejala

Daftar 

pertanyaan

Penyakit yang 

terdapat pada kolom 

macam penyakit

Dapatkan 

kesimpulan

Selesai

tidak

ya

 
Gambar 2. Bentuk Pencarian Kesimpulan 

TentangPenyakit 

Selama proses konsultasi antar sistem dan pemakai 

mekanisme inferensi menguji gejala sesuai dengan 

aturan demi satu untuk memperoleh hasil diagnosa 

berupa penyakit yang diderita.Basis pengetahuan 

penentuan gejala penyakit ginjal dapat dilihat pada tabel 

1.Tabel data penyakit ginjal dan Tabel 2. Tabel 

Pengkodean penyakit ginjal  adalah sebagai berikut: 

Tabel 1. Tabel Data Penyakit Ginjal 

 

 

 

Tabel 2. Tabel Pengkodean Penyakit Ginjal 
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Rancangan pohon keputusan dari aplikasi websitesistem 

pakar diagnosa penyakit ginjal ini dapat dilihat pada 

gambar berikut: 

G27

G4

G5

G10

G11

P2

G28

G30

P3

G20

P5

G17

G19

P6

G2

G3

G8 G9

G23

G26

P4

G20

P5

G16

G13G15

P1G10

G11

P2

G28

G30

P3

G22

 
Gambar 3. Pohon Keputusan dari Sistem Pakar 

Diagnosa Penyakit Ginjal 

Teknik representasi yang  digunakan untuk merealisasik-

an sistem pakar ini adalah kaidah produksi, karena 

menggunakan sintaks IF-THEN menghubungkan 

anteseden (antecedent) dengan konsekuensi yang 

diakibatkannya. Adapun di dalamnya mengandung 

kaidah meta karena konsekuennya mengandung kaidah 

lain. Perancangan teknik representasi yang dilakukan 

adalah sebagai berikut: 

Diagnosa Penyakit Ginjal 

Rule 1: IF Gagal Ginjal Akut THEN 

Premis 2: Penurunan jumlah urin 

Premis 3: Tidak ada urin sama sekali  

Premis 4: Nyeri yang hilang timbul  

Premis 5: Pusing  

Premis 6: Mual  

Premis 7: Nafsu makan menurun  

Premis 8: Lemas  

Rule2 : IF Gagal Ginjal Kronik THEN 

Premis 2: Bengkak seputar mata 

Premis 3: Kencing di malam hari  

Premis 4: Mudah Lelah  

Premis 5: Muntah  

Premis 6: Sulit Tidur 

Premis 7: Kulit Gatal dan Kering  

Premis 8: Lemas  

Premis 9: Desakan Untuk Kencing 

Premis 10: Nafsu Makan Menurun 

Premis 11: Nyeri Yang Hilang Timbul 

Premis 12: Pembengkakan Organ Tubuh 

Mesin inferensi yang digunakan untuk merealisasikan 

sistem pakar ini adalah backward chaining, karena 

proses ini memulai pencarian dari premis atau 

permasalahan menuju pada konklusi (solusi). Perjalanan 

proses mesin inferensi backward chaining dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

a. Masukkan fakta dengan menggunakan dialog box 

yang tersedia 

b. Lihat rule 1, cocokkan dengan premis 1IF 

Penurunan jumlah urin AND Tidak ada urin sama 

sekali AND Peninggian kadar ureum AND Pusing 

AND Mual AND Kehilngan nafsu makan AND 

lemas AND Sesak napas THEN Gagal Ginjal Akut  

NO 
c. Lihat rule 2, cocokkan dengan premis 1 IF 

Penurunan jumlah urin AND Tidak ada urin sama 

sekali AND Peninggian kadar ureum AND Pusing 

AND Mual AND Kehilngan nafsu makan AND 

lemas AND Sesak napas THEN Gagal Ginjal Akut 

YES 
d. Dari pencocokan fakta dengan premis yang ada, 

maka dihasilkan kesimpulan bahwa orang tersebut 

menderita penyakit gagal ginjal akut. 

 

Use casediagram dari sistem pakar penyakit ginjal dapat 

dilihat pada gambar berikut ini: 

Admin

Pasien

Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Ginjal dengan Metode 

Backward Chaining

Registrasi Dokter

Proses Olah 

Penyakit

Login

Proses Pemeriksaan

<< extend >>

<< extend >>

<< extend >>

Olah Data 

Aturan

Catat Data 

Gejala

Catat Data 

Penyakit

<< include >>
<< include >>

<< include >>

Pengecekan dengan 

Metode Backward 

Chaining

<< include >>

Tampilkan Hasil 

Diagnosa

<< include >>

 

Gambar 4.Use Case Diagram 

Langkah kerja dari aplikasi sistem pakar diagnosa 

penyakit ginjal berbasis web ini dapat digambarkan 

dalam bentuk activity diagram seperti terlihat pada 

gambar berikut: 
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Pakar Sistem

Proses Login

Login

sukses

Ya

Tidak

Input Data Pakar Simpan Data Pakar

Input Data Penyakit Simpan Data Penyakit

Input Data Gejala Simpan Data Gejala

Input Data Aturan Simpan Data Aturan

 
Gambar 5.Activity Diagram untuk Dokter 

Proses kerja untuk dokter dalam mengakses aplikasi 

sistem pakar diagnosa penyakit ginjal berbasis web ini 

dimulai dari proses login ke sistem. Apabila proses login 

sukses, maka pemakai dapat mengakses halaman home 

yang menyediakan berbagai link yang dapat digunakan, 

seperti link pakar untuk memasukkan dan menyimpan 

data pakar, link Penyakit untuk memasukkan dan 

menyimpan data penyakit, link. Gejala untuk 

memasukkan dan menyimpan data gejala dan link 

Aturan untuk memasukkan dan menyimpan data aturan 

penyakit. Sementara itu, proses kerja dari aplikasi 

website diagnosa penyakit ginjal ini untuk pasien dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

Pasien Sistem

Proses Login

Login

sukses

Ya

Tidak

Pilih Kemungkinan 

Penyakit

Simpan Jenis Penyakit 

yang dipilih

Input Data Penyakit

Berikan daftar pertanyaan 

berdasarkan gejala 

penyakit yang dipilih

Berikan jawaban
Simpan data jawaban 

yang diberikan

Lakukan proses backward 

chaining

Tampilkan hasil yang 

diperoleh

 

Gambar 6.Activity Diagram untuk Pasien 

 

Proses kerja untuk pasien dalam mengakses aplikasi 

sistem pakar diagnosa penyakit ginjal berbasis web ini 

dimulai dari proses login ke sistem. Apabila proses login 

sukses, maka pemakai dapat mengakses halaman 

diagnosa penyakit yang menyediakan berbagai jenis 

pertanyaan gejala mengenai penyakit ginjal. Setelah itu, 

akan dilakukan proses diagnosa penyakit dengan 

menggunakan algoritma Backward Chaining. Terakhir, 

akan ditampilkan hasil diagnosa penyakit dari pasien. 

 

4.  Hasil Dan Pembahasan 

Tahap  implementasisystemmerupakan proses yang 

dilakukan setelah tahap perancangan sistem selesai 

dilaksanakan.  

 

 

 

a. Halaman Login  

HalamanLogin atau tampil pertama sekali pada saat 

admin  dan user mengakses sistem. Adapun tampilan 

Halaman login dapat dilihat pada gambar berikut ini: 

 
 

Gambar 7.Halaman  Login 

 

b. Implementasi Halaman Utama 

Implementasi Halaman utama ini merupakan 

halaman yang tampil ketikaberhasil melakukan login 

pada saat admin /user mengakses sistem. Adapun 

tampilan halaman utama dapat dilihat pada gambar 

berikut ini: 
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Gambar 8.Halaman Utama 

 

 

c. Implementasi Halaman Entry Data Pasien 

Halaman Entry data pasien ini merupakan registrasi 

pasien baru. Tampilan entry data pasien untuk tipe 

userPasien dapat dilihat gambar berikut ini: 

 
Gambar 9.Halaman Entry Data Pasien 

 

d. Implementasi Halaman Entry Data Dokter 

Halaman Entry data dokter ini merupakan menambah 

data dokter. Tampilan entry datadokter untuk tipe 

userdokter dapat dilihat gambar berikut ini: 

 

 
Gambar 10. Halaman Entry Data Dokter 

 

e. Implementasi Halaman Tambah Gejala Baru 

Halaman menambah gejala baru  merupakan halaman 

apabila ada gejala baru, maka dapat di input ke dalam 

sistem .Adapun tampilan halaman menambah gejala 

baru  dapat dilihat pada gambar berikut ini: 

 
Gambar 11.Halaman Tambah Gejala Baru 

 

f. Implementasi Halaman Tambah Penyakit Baru 

Halaman tambah penyakitbaru  merupakan halaman 

apabila ada penyakit baru, maka dapat di input ke 

dalam sistem .Adapun tampilan halaman 
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tambahpenyakit  baru  dapat dilihat pada gambar 

berikut ini: 

 

 
Gambar 12. Halaman Tambah Penyakit Baru 

 

 

 

 

g. Implementasi Halaman Data Aturan 

Halaman data aturan  ini berupa jenis gejala yang 

dipilih dari setiap penyakit. Adapun tampilan 

halaman data aturan dapat dilihat pada gambar 

berikut ini: 

 
Gambar 13.Halaman Data Aturan 

 

h. Implementasi Halaman Tampilan diagnosa penyakit 

Halaman tampilan diagnosa penyakit ini merupakan 

tampilan dimana saat user  melakukan diagnosa 

harus memilih jenis penyakit.  Adapun tampilan 

halaman tampilan diagnosa penyakit dapat dilihat 

pada gambar berikut ini: 

 

Gambar 14.Halaman Diagnosa Penyakit 

 

i. Implementasi Halaman Hasil Gejala Diagnosa 

Halaman gejala diagnosa ini merupakan tampilan 

setelah user memilih jenis penyakit maka akan 

ditampilkan gejala dari penyakit tersebut.  Adapun 

tampilan halaman tampilan hasil gejala 

diagnosadapat dilihat pada gambar berikut ini: 

Gambar 15.Halaman Hasil Gejala Diagnosa 

 

j. Implementasi Halaman Informasi Diagnosa 
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Halaman informasi diagnosa ini merupakan tampilan 

hasil informasi diagnosa.  Adapun tampilan halaman 

tampilan informasi diagnosadapat dilihat pada 

gambar berikut ini: 

 
Gambar 16.Halaman Informasi Diagnosa 

 

k. Implementasi Halaman Laporan Hasil Diagnosa 

Halaman laporan hasil diagnosa ini merupakan 

tampilan setelah user selesai melakukan diagnosa 

maka akan ditampilakn hasil diagnosa.  Adapun 

tampilan halaman tampilan laporan 

hasilndiagnosadapat dilihat pada gambar berikut ini: 

 

Gambar 17.Halaman Laporan Hasil Diagnosa 

 

5. Kesimpulan  
Berdasarkan uraian-uraian maupun pembahasan dari 

penjelasan yang telah dikemukakan, adapun kesimpulan-

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dari pengujian yang dilakukan bahwa sistem pakar 

mendiagnosa penyakit ginjal ini dapat diterapkan 

dan diterima oleh pengguna.  

2. Dengan adanya sistem pakar ini, akan 

mempermudah orang awam mendiagnosa penyakit 

ginjal atau melakukan pengecekan tahapan awal 

terlebih dahulu, dan sistem pakar ini akan 

menentukan solusi sesuai dengan jenis penyakitdan 

gejala yang dialami oleh user. 

3. Implementasi dalam inferensi menggunakan metode 

backward chaining sehingga dapat dengan mudah 

mengetahui gejala-gejala yang dialami pasien dalam 

mendiagnosa penyakit ginjal. 

Daftar Pustaka 

[1] Aprilia Sulisyati,2015. Sistem Pakar Untuk Mendiagnosa Penyakit 

Saluran Pencernaan menggunakan Metode Dempster Shafer. 
[2] FirdausSarjon, 2015. Sistem Pakar Untuk Mendiagnosa Penyakit 

Ginjal Dengan Kombinasi Metode Certainy Factor dan Forward 

Chaining. 
[3] Rosa A.S.M Shalahuddin 2014. Rekayasa Perangkat 

LunakInformatika bandung. 

[4] Siska Iriani, 2015 Penerapan Metode Backward Chaining Pada 
Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Tulang Manusia. Jurnal STKIP 

PGRI Pacitan. 

[5] T.Sutojo, 2011 Kecerdasan buatan, Andi Yogyakarta. 
[6] Yasidah Nur Istiqomah, 2014 Sistem Pakar untuk mendiagnosa 

penyakit saluran pencernaan menggunakan metode Dempster 

Shafer. Jurnal Sarjana Teknik Informatika 
 

Biodata Penulis 

Winarti Pasaribu,memperoleh gelar Sarjana Komputer 

(S.Kom), Program Studi Sistem Komputer Universitas 

Prima Indonesia, lulus tahun 2017.  


