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ABSTRACT — Acute respiratory infections (ARI) is a disease
that often occurs in children, but many parents do not know
how the child's symptoms and act if they attacked by ISPA.
Usually new parents will take child to the doctor after the
condition is severed. This has led to a high death rate due to
ARI in children. To ease parents in detecting of respiratory
diseases in the early, it should be made an application
program of disease diagnosis as a free health care without it
has to come to the doctor and pay a lot. Web-based
application created in order to be able to be accessed
anytime and anywhere. By applying Dempster-Shafer
method, the application will use one of the branches of AI
(artificial Intellegence) that Expert Systems. This application
can be used to diagnose children aged 1 to 12 years. The
study results are obtained nine symptoms with 450 rule. The
user can be said to be diagnosed with respiratory disease if
the obtained results from the calculation is appropriate
symptoms that reaches 50% or more.
Keywords: ISPA, diagnosis, application, expert system,
Dempster-Shafer
INTISARI — Infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) adalah
penyakit yang sering terjadi pada anak, tetapi banyak
orang tua yang tidak mengetahui bagaimana gejala dan
tindakan bila anak terserang ISPA. Biasanya orang tua baru
akan membawa anak ke dokter setelah kondisinya parah.
Hal inilah yang menyebabkan masih tingginya angka
kematian karena ISPA pada anak. Untuk memudahkan
orang tua dalam mendeteksi penyakit ISPA sejak dini,perlu
dibuat sebuah program aplikasi diagnosa penyakit sebagai
bentukpeningkatkan pelayanan kesehatan secara gratis
tanpa harus datang ke dokter dan mengeluarkan biaya
banyak. Aplikasi dibuat berbasis web agar dapat diakses
kapanpun dan dimanapun. Dengan menerapkan metode
Dempster-Shafer, aplikasi tersebut akan menggunakan
salah satu cabang dari AI (artificial intellegence) yaitu
Sistem Pakar. Aplikasi ini dapat digunakan untuk
mendiagnosa anak berusia 1 sampai 12 tahun. Hasil dari
penelitian ini diperoleh 9 gejala dengan 450 rule. Pengguna
bisa dikatakan terdiagnosa penyakit ISPA jika hasil yang
didapat dari perhitungan sesuai gejala yang dimasukan
mencapai 50% atau lebih.
Kata kunci: ISPA, diagnosa, aplikasi, sistem pakar,
Dempster-Shafer

PENDAHULUAN
Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) merupakan
penyakit yang sering terjadi pada anak. Insidens menurut
kelompok umur Balita diperkirakan 0,29 episode per
anak/tahun di negara berkembang dan 0,05 episode per
anak/tahun di negara maju. Ini menunjukkan bahwa
terdapat 156 juta episode baru di dunia per tahun dimana
151 juta episode (96,7%) terjadi di negara berkembang.
Kasus terbanyak terjadi di India (43 juta), China (21 juta)
dan Pakistan (10juta) dan Bangladesh, Indonesia, Nigeria
masing-masing 6 juta episode. Dari semua kasus yang
terjadi di masyarakat, 7-13% kasus berat dan memerlukan
perawatan rumah sakit.ISPA merupakan salah satu
penyebab utama kunjungan pasien di Puskesmas (40%60%) dan rumah sakit (15%-30%)(Kementerian
Kesehatan Republik Indonesia, 2011).
Penyakit ISPA merupakan penyakit yang sering terjadi
pada anak, karena sistem pertahanan tubuh anak masih
rendah. Kejadian penyakit batuk-pilek pada balita di
Indonesia diperkirakan 3 sampai 6 kali per tahun, yang
berarti seorang balita rata-rata mendapat serangan batukpilek sebanyak 3 sampai 6 kali setahun. (CNI, 2015)
Kemampuan sistem dalam mendiagnosa suatu gejala
memanglah tidak sebaik seorang dokter ahli, masih banyak
hal yang tidak pasti atau tidak konsisten yang dapat
menyebabkan
kemungkinan
kesalahan
diagnosa.
Ketidakkonsistenan ini dapat menyebabkan kekaburan
hasil diagnosa sistem dan menjadi sebuah pertanyaan baru
tentang besarnya persentasi kepastian hasil tersebut.
Perhitungan ketidakpastian sangat diperlukan dalam
sistem pakar, agar hasil diagnosa sistem dapat meyakinkan
seperti layaknya diagnosa seorang pakar.
Perhitungan ketidakpastian sistem dapat dilakukan
dengan beberapa metode, salah satu metode yang dapat
digunakan adalah metode Demspter Shafer. Metode ini
diharapkan dapat menghasilkan diagnosa yang lebih tepat
dan mempunyai kepastian yang lebih kuat tanpa adanya
perubahan ataupun penambahan pada pengetahuannya.
Metode Dempster-Shafer merupakan metode penalaran
non monotonis yang digunakan untuk mencari
ketidakkonsistenan akibat adanya penambahan maupun
pengurangan fakta baru yang akan merubah aturan yang
ada, sehingga metode Dempster-Shafer memungkinkan
seseorang aman dalam melakukan pekerjaan seorang
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pakar, sekaligus dapat mengetahui probabilitas atau
prosentase dari penyakit yang mungkin diderita
(Prijodiprojo, 2013).

Pengumpulan
data
dilakukan
dengan
cara
berkomunikasi langsung dengan Programmer ISPA
serta dokter-dokter yang berada di Puskesmas
Sukaraja yang dianggap mampu memberikan
informasi yang lebih rinci terhadap permasalahan
penyakit ISPA seperti gejala serta pencegahannya.

BAHAN DAN METODE
Sistem pakar diagnosa penyakit ISPA pada anak ini
akan dibangun berbasis web dengan rancangan algoritma
sebagai berikut:
Mulai

Tampilkan Pertanyaan
dan Pilihan Gejala

Pilih Gejala

T

y

Gejala== Basis
Pengetahuan

Gejala==Basis
Pengetahuan

T

Pertanyaan gejala
=9 pertanyaaan

y
Tampil Hasil
(Kesimpulan
Diagnosa)

Selesai

Sumber: Hasil rancangan (2015)
Gambar 1. Algoritma Sistem Pakar
Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah:
1. Studi literatur
Pengumpulan data dilakukan dengan mencari data,
mempelajari banyak data dari berbagai sumber buku,
jurnal, modul, artikel baik perpustakaan maupun
media internet yang berhubungan dengan penyakit
ISPA.
2. Observasi
Pengumpulan data melalui pengamatan terhadap
sistem kerja, pencatatan data dan proses pengolahan
data yang sedang berjalan pada saat ini terhadap
penyakit ISPA di Puskesmas Sukaraja.
3. Wawancara

Model Pengembangan Sistem
Tahapan pengembangan software yang dilakukan yaitu:
a. Analisa Kebutuhan Software
Program sistem pakar diagnosa penyakit ISPA ini akan
diaplikasikan pada sistem berbasis web. Adapun
software yang diperlukan yaitu untuk membuat
interface web, untuk mengelola database serta web
server.
b. Desain
Dikarenakan program ini akan dipublikasikan berbasis
website, maka proses desain interface dari program
sistem pakar ini menggunakan Adobe Dreamweaver
CS3, sementara untuk desain sistemnya menggunakan
UML (Unified Modeling Language) dan untuk desain
database menggunakan ERD (Entity Relationship
Diagram).
c. Code Generation
Proses pembuatan coding bahasa pemrograman yang
digunakan adalah PHP, HTML, CSS, dan Java Script.
d. Testing
Proses pengujian pada program sistem pakar ini
menggunakan teknik white box testing. Pengujian
dilakukan sampai aplikasi sistem pakar dinyatakan
sesuai dengan konsep tujuan awal dibuat, serta
didapatkan keputusan yang sama seperti yang
dilakukan oleh seorang pakar.
e. Support (hardware/infrastruktur)
Infrastruktur atau Hardware yang mendukung
program sistem pakar ini yaitu PC (personal computer),
smartphone, tablet ataupun semua perangkat yang bisa
terhubung dengan internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel Pakar
Dari hasil wawancara dengan tiga orang pakar penyakit
ISPA, dapat diambil sebuah kesimpulan mengenai jenis
penyakit yang termasuk ke dalam penyakit ISPA dan gejala
yang dirasakan oleh penderita ISPA. Basis pengetahuan
dari tiga orang pakar tersebut dapat digambarkan dalam
sebuah tabel pakar sebagai berikut:

Tabel 1. Tabel Pakar
RULE

G001

G002

G003

G004

G005

G006

G007

G008

G009

H001



















H002
Sumber: Hasil rancangan (2015)
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Keterangan:
Baris pertama menunjukan gejala yang ditimbulkan
dari penyakit ISPA pada anak, diantaranya:
G001: Hidung tersumbat atau berair
G002: Paru-paru terasa terhambat
G003: Batuk-batuk atau tenggorokan terasa sakit
G004: Kerap merasa kelelahan
G005: Suara serak
G006: Badan pegal-pegal atau nyeri sendi
G007: Frekuensi nafas cepat
G008: Demam
G009: Bersin-bersin
Sedangkan kolom pertama menunjukan rule hasil dari
para pakar mengenai penyakit ISPA pada anak, yaitu:
H001: Ya
H002: Tidak

Penerapan Metode Dempster-shafer
Berikut ini adalah langkah-langkah metode Dempstershafer:
1. Menentukan gejala-gejala dari penyakit ISPA pada
anak.
2. Menyusun gejala-gejala tersebut kedalam sistem
dengan pertanyaan yang diajukan ke user.
3. Menghitung atau menentukan frame of discernment
yang dinotasikan dengan Θ.
4. Menghitung nilai tertinggi atau nilai kepercayaan yang
didapat dari setiap gejala-gejala penyakit dengan teori
Dempster-shafer.
5. Hasil akhir berupa persentase yang dijadikan sebagai
nilai kepercayaan dari setiap pertanyaan yang dijawab
oleh user, dan kemudian hasil itu menentukan bahwa
anak tersebutmenderita penyakit ISPA.

Tabel 2. Tabel Gejala Penyakit ISPA pada Anak
No
Nama Gejala
Bobot
1
Hidung tersumbat atau berair
0,2
2
Paru-paru terasa terhambat
0,1
3
Batuk-batuk atau tenggorokan terasa sakit
0,1
4
Kerap merasa kelelahan
0,1
5
Suara serak
0,1
6
Badan pegal-pegal atau nyeri sendi
0,1
7
Frekuensi nafas cepat
0,1
8
Demam
0,1
9
Bersin-bersin
0,1
Total
1
Sumber: Hasil rancangan (2015)
Berikut ini adalah masalah dan solusi penyelesaiannya
dalam mendiagnosa penyakit ISPA pada anak dengan
menggunakan metode Dempster-shafer:
1. Jika user memiliki satu gejala
Maka dicarilah nilai m(θ) dengan rumus: m(θ) = 1 m1{x}. Tetapi sebelumnya harus ditentukan dulu mass
functions m1(P) atau tingkat kepercayaan dari suatu
evidence.
m1(P) = 1/9 = 0,1
Setelah didapat nilai dari evidence, maka dicarilah nilai
dari m(θ) dari evidence tersebut.
m1(P) = 0,1
m1(θ) = 1 – 0,1 = 0,9
Langkah selanjutnya hitung nilai dari k-1:
k-1= 1 – ( m1(P))
= 1 – 0,1
= 0,9
Lalu masukkan rumus: bel (x)=

Maka didapat nilai kepastian kombinasi dempstershafer bahwa user menderita penyakit ISPA dengan
nilai kepastian 10% dan negatif ISPA.
2. Jika user memiliki dua gejala
Maka dicarilah nilai m(θ) dengan rumus: m(θ) = 1 m1{x}. Tetapi sebelumnya harus ditentukan dulu mass
fucntions m1(P) atau tingkat kepercayaan dari suatu
evidence.
m1(P) = 2/9 = 0,2
Setelah didapat nilai dari evidence, maka dicarilah nilai
dari m(θ) dari evidence tersebut.
m1(P) = 0,2
m1(θ) = 1 – 0,2 = 0,8
Langkah selanjutnya hitung nilai dari k-1:
k-1= 1 – ( m1(P))
= 1 – 0,2
= 0,8
Lalu masukkan rumus: bel (x)=

bel({ISPA}) = bel (ISPA)
= {m1 (H001)}
= 0,1(1)
= 0,1
Hasil = 0,1 * 100% = 10%.

bel({ISPA}) = bel (ISPA)
= {m1 (H001)}
= 0,2(1)
= 0,2
Hasil = 0,2 * 100% = 20%.
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Maka didapat nilai kepastian kombinasi dempstershafer bahwa user menderita penyakit ISPA dengan
nilai kepastian 20% dan negatif ISPA.
3. Jika user memiliki tiga gejala
Maka dicarilah nilai m(θ) dengan rumus: m(θ) = 1 m1{x}. Tetapi sebelumnya harus ditentukan dulu mass
fucntions m1(P) atau tingkat kepercayaan dari suatu
evidence.
m1(P) = 3/9 = 0,3
Setelah didapat nilai dari evidence, maka dicarilah nilai
dari m(θ) dari evidence tersebut.
m1(P) = 0,3
m1(θ) = 1 – 0,3 = 0,7
Langkah selanjutnya hitung nilai dari k-1:
k-1= 1 – ( m1(P))
= 1 – 0,3
= 0,7
Lalu masukkan rumus: bel (x)=
bel({ISPA}) = bel (ISPA)
= {m1 (H001)}
= 0,3(1)
= 0,3
Hasil = 0,3 * 100% = 30%.
Maka didapat nilai kepastian kombinasi dempstershafer bahwa user menderita penyakit ISPA dengan
nilai kepastian 30% dan negatif ISPA.
4. Jika user memiliki empat gejala
Maka dicarilah nilai m(θ) dengan rumus: m(θ) = 1 m1{x}. Tetapi sebelumnya harus ditentukan dulu mass
functions m1(P) atau tingkat kepercayaan dari suatu
evidence.
m1(P) = 4/9 = 0,4
Setelah didapat nilai dari evidence, maka dicarilah nilai
dari m(θ) dari evidence tersebut.
m1(P) = 0,4
m1(θ) = 1 – 0,4 = 0,6
Langkah selanjutnya hitung nilai dari k-1:
k-1= 1 – ( m1(P))
= 1 – 0,4
= 0,6
Lalu masukkan rumus: bel (x)=
bel({ISPA}) = bel (ISPA)
= {m1 (H001)}
= 0,4(1)
= 0,4
Hasil = 0,4 * 100% = 40%.
Maka didapat nilai kepastian kombinasi dempstershafer bahwa user menderita penyakit ISPA dengan
nilai kepastian 40% dan negatif ISPA.
5. Jika user memiliki lima gejala
Maka dicarilah nilai m(θ) dengan rumus: m(θ) = 1 m1{x}. Tetapi sebelumnya harus ditentukan dulu mass
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functions m1(P) atau tingkat kepercayaan dari suatu
evidence.
m1(P) = 5/9 = 0,6
Setelah didapat nilai dari evidence, maka dicarilah nilai
dari m(θ) dari evidence tersebut.
m1(P) = 0,6
m1(θ) = 1 – 0,6 = 0,4
Langkah selanjutnya hitung nilai dari k-1:
k-1= 1 – ( m1(P))
= 1 – 0,6
= 0,4
Lalu masukkan rumus: bel (x)=
bel({ISPA}) = bel (ISPA)
= {m1 (H001)}
= 0,6(1)
= 0,6
Hasil = 0,6 * 100% = 60%.
Maka didapat nilai kepastian kombinasi dempstershafer bahwa user menderita penyakit ISPA dengan
nilai kepastian 60% dan positif ISPA, disarankan agar
user kontrol ke tempat pengobatan (dokter atau
Puskesmas).
6. Jika user memiliki enam gejala
Maka dicarilah nilai m(θ) dengan rumus: m(θ) = 1 m1{x}. Tetapi sebelumnya harus ditentukan dulu mass
fucntions m1(P) atau tingkat kepercayaan dari suatu
evidence.
m1(P) = 6/9 = 0,7
Setelah didapat nilai dari evidence, maka dicarilah nilai
dari m(θ) dari evidence tersebut.
m1(P) = 0,7
m1(θ) = 1 – 0,7 = 0,3
Langkah selanjutnya hitung nilai dari k-1:
k-1= 1 – ( m1(P))
= 1 – 0,7
= 0,3
Lalu masukkan rumus: bel (x)=
bel({ISPA}) = bel (ISPA)
= {m1 (H001)}
= 0,7(1)
= 0,7
Hasil = 0,7 * 100% = 70%.
Maka didapat nilai kepastian kombinasi dempstershafer bahwa user menderita penyakit ISPA dengan
nilai kepastian 70% dan positif ISPA, disarankan agar
user kontrol ke tempat pengobatan (dokter atau
Puskesmas).
7. Jika user memiliki tujuh gejala
Maka dicarilah nilai m(θ) dengan rumus: m(θ) = 1 m1{x}. Tetapi sebelumnya harus ditentukan dulu mass
fucntions m1(P) atau tingkat kepercayaan dari suatu
evidence.
m1(P) = 7/9 = 0,8
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Setelah didapat nilai dari evidence, maka dicarilah nilai
dari m(θ) dari evidence tersebut.
m1(P) = 0,8
m1(θ) = 1 – 0,8 = 0,2
Langkah selanjutnya hitung nilai dari k-1:
k-1= 1 – ( m1(P))
= 1 – 0,8
= 0,2
Lalu masukkan rumus: bel (x)=
bel({ISPA}) = bel (ISPA)
= {m1 (H001)}
= 0,8(1)
= 0,8
Hasil = 0,8 * 100% = 80%.
Maka didapat nilai kepastian kombinasi dempstershafer bahwa user menderita penyakit ISPA dengan
nilai kepastian 80% dan positif ISPA, disarankan agar
user kontrol ke tempat pengobatan (dokter atau
Puskesmas).
8. Jika user memiliki delapan gejala
Maka dicarilah nilai m(θ) dengan rumus: m(θ) = 1 m1{x}. Tetapi sebelumnya harus ditentukan dulu mass
fucntions m1(P) atau tingkat kepercayaan dari suatu
evidence.
m1(P) = 8/9 = 0,9
Setelah didapat nilai dari evidence, maka dicarilah nilai
dari m(θ) dari evidence tersebut.
m1(P) = 0,9
m1(θ) = 1 – 0,9 = 0,1
Langkah selanjutnya hitung nilai dari k-1:
k-1= 1 – ( m1(P))
= 1 – 0,9
= 0,1
Lalu masukkan rumus: bel (x)=
bel({ISPA}) = bel (ISPA)
= {m1 (H001)}
= 0,9(1)
= 0,9
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Hasil = 0,9 * 100% = 90%.
Maka didapat nilai kepastian kombinasi dempstershafer bahwa user menderita penyakit ISPA dengan
nilai kepastian 90% dan positif ISPA, disarankan agar
user kontrol ke tempat pengobatan (dokter atau
Puskesmas).
9. Jika user memiliki sembilan gejala
Maka dicarilah nilai m(θ) dengan rumus: m(θ) = 1 m1{x}. Tetapi sebelumnya harus ditentukan dulu mass
fucntions m1(P) atau tingkat kepercayaan dari suatu
evidence.
m1(P) = 9/9 = 1
Setelah didapat nilai dari evidence, maka dicarilah nilai
dari m(θ) dari evidence tersebut.
m1(P) = 1
m1(θ) = 1 – 1 = 0
Langkah selanjutnya hitung nilai dari k-1:
k-1= 1 – ( m1(P))
=1–1
=0
Lalu masukkan rumus: bel (x)=
bel({ISPA}) = bel (ISPA)
= {m1 (H001)}
= 1(1)
=1
Hasil = 1 * 100% = 100%.
Maka didapat nilai kepastian kombinasi dempstershafer bahwa user menderita penyakit ISPA dengan
nilai kepastian 100% dan positif ISPA, disarankan agar
user kontrol ke tempat pengobatan (dokter atau
Puskesmas).
Pohon Keputusan
Setelah didapatkan hasil dari perhitungan Frame of
Discerment dan nilai tertinggi dari setiap gejala, serta
aturan-aturan atau rule tersebut maka pohon keputusan
yang terbentuk dapat dilihat seperti gambar 2.
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ISPA

G001

G001

G001

G001

G001

G002

G002

G002

G002

G002

G003

G003

G003

G003

G003

G004

G004

G004

G004

G004

G005

G005

G005

G005

G005

G006

G006

G006

G006

G007

G007

G007

G008

G008

G009

Sumber: Hasil rancangan (2015)
Gambar 2. Pohon Keputusan
Keterangan GEJALA:
G001: Hidung tersumbat atau berair
G002: Paru-paru terasa terhambat
G003: Batuk-batuk atau tenggorokan terasa sakit
G004: Kerap merasa kelelahan
G005: Suara serak
G006: Badan pegal-pegal atau nyeri sendi
G007: Frekuensi nafas cepat
G008: Demam

G009: Bersin-bersin
Sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit ISPA pada anak,
dirancang agar para pengguna dapat mengidentifikasi
gejala yang timbul pada anak melalui sebuah website.
Spesifikasi kebutuhan (system reqirement) dari sistem
pakar pengidentifikasian penyakit ISPA pada anak adalah:

1. Use case Diagram Sistem Pakar Halaman Pengguna
2.
uc Halaman Pengguna

Melihat info
penyakit ISPA

Melihat cara
pencegahan ISPA

Pengguna

Melihat Penyebab
ISPA

Memilih gej ala

«i ncl ude»
Isi Form User

Tampil hasil
diagnosa

Sumber: Hasil rancangan (2015)
Gambar 3. Use Case Diagram Sistem Pakar Halaman Pengguna
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Tabel 3. Deskripsi Use Case Diagram Halaman Pengguna
Use Case Name
UsecasePengguna
Requirements
A1, A2, A3.
Goal
Penggunamendapatkanhasilanalisakonsultasipenyakit ISPA padaanak.
Pre-conditions
Penggunamenjawabpertanyaankonsultasi
Post-cinditions
Penggunamelakukankonsultasimelalui web secara online
Failed end condition
Penggunamembatalkankonsultasi
Primary Actors
Pengguna
Main Flow / Basic Path1. 1. Penggunamasukdenganmengisi form data diri
2. 2. Penggunamenjawabpertanyaankonsultasi
3. 3. Penggunamelihathasil diagnose
Invariant

-

Sumber: Hasil Analisa(2016)
2. Activity Diagram Halaman Pengguna
act Halaman Admin Pengguna

Pengguna

Sistem pakar diagnosa ISPA pada anak

4. Deployment Diagram
sd Deployment Diagram

Server
Mul ai

Workstation

Input pengguna baru

Simpan data pengguna
baru

<<Webserver>>
Apache 2.2.19

<<Intepreter>>
PHP

<<Operating system>>
Windows
TCP/IP

Tampilkan halaman
pengguna

Pilih daftar gej ala

<<Web Browser>>
Mozilla
Proses menyimpan data
diagnosa ISPA pada anak

Melihat data hasil

<<Database>>
MySQL Server

<<Operating System>>
Windows

Menyimpan dan
menampilkan hasil

Sumber: Hasil rancangan (2015)
Gambar 6. Deployment Diagram

Sel esai

Sumber: Hasil rancangan (2015)
Gambar 4. Activity Diagram Halaman Pengguna
3. Component Diagram
Database System

User Interface
Rancangan layar atau user interface merupakan salah satu
dari komponen sistem pakar yang berfungsi sebagai sarana
komunikasi antara pengguna dan program sistem pakar
yang nantinya akan digunakan.
a. Tampilan form awal pengguna

Web
Hosting

Web

Login

Menu
Utama

Sumber: Hasil rancangan (2015)
Gambar 5. Component Diagram

Sumber: Hasil rancangan (2015)
Gambar 7. Form awal pengguna
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b. Tampilan form isi data diri

Gambar 10. Form edit gejala

KESIMPULAN
a.

b.

Sumber: Hasil rancangan (2015)
Gambar 8. Form isi data diri
c. Tampilan form konsultasi pertanyaan

c.

d.

e.

Sistem pakar ini dibuat agar dapat membantu
masyarakat atau para pengguna dalam mendapatkan
informasi mengenai penyakit ISPA pada anak, tanpa
harus berkonsultasi langsung dengan para tenaga
medis dan terkendala dengan biaya yang harus
dikeluarkan.
Sistem pakar ini dirancang berabasis website,
sehingga memudahkan para pengguna untuk
mendapatkan informasi kapanpun dan dimanapun.
Pengguna juga dapat mendeteksi sejak dini penyakit
yang diderita anak sehingga tidak terlambat
mendapatkan pengobatan dikarenakan dokter atau
pakar memiliki keterbatasan waktu.
Sistem pakar ini dapat menjadi media perantara bagi
para pengguna atau masyarakat untuk membantu
mendiagnosa penyakit ISPA pada anak dan
mendapatkan alternatif solusinya berupa penanganan
awal dari penyakit.
Website sistem pakar ini memberikan berbagai
pengetahuan mengenai penyakit ISPA, diantaranya
selain dapat melakukan diagnosa, juga terdapat saran
pencegahan penyakit serta tindakan pertolongan
pertama yang dilakukan untuk menangani penyakit
ISPA pada anak.
Pengguna bisa dikatakan terdiagnosa penyakit ISPA
jika hasil yang didapat dari perhitungan
menggunakan metode Dempster Shafer sesuai gejala
yang dimasukan mencapai 50% atau lebih.
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Gambar 9. Form konsultasi pertanyaan
d. Tampilanform edit data gejala
e.
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