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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

2.1. Tinjauan Pustaka 

Durasi pengobatan penyakit tuberkulosis (TB) yang tidak sebentar sering 

dikaitkan dengan faktor-faktor seperti daerah tempat tinggal di pedesaan, merokok, 

maupun batuk yang berlangsung selama lebih dari 3 minggu. Hal ini menjadi 

penting untuk mengidentifikasi faktor risiko untuk durasi pengobatan agar tidak 

terjadi resistensi obat (Jaber dkk., 2017). Perkembangan teknologi telah 

memungkinkan penyimpanan data dapat menyimpan dari berbagai sumber dan juga 

pada aliran data yang cukup besar. Namun itu saja tidak cukup, untuk membantu 

pengefektifan pekerjaan, maka diperlukan teknologi baru dimana nantinya dapat 

menganalisis data maupun memvisualisasikannya. Hal ini dikarenakan dalam dunia 

medis muncul besarnya tekanan untuk meminimalkan biaya namun hasil kualitas 

yang dikeluarkan harus lebih besar (Bagdi dan Patil, 2012).  

Ada beberapa metode konvensional dalam mendiagnosis TB yaitu melalui 

pemeriksaan fisik dan tes laboratorium. Proses pertama yang dilakukan adalah 

dengan menanyakan pertanyaan tertentu kepada pasien dengan tujuan untuk 

prognosis, sementara tes dilakukan untuk menegaskan pemeriksaan fisik. Saat ini 

metode yang telah berjalan dihadapkan pada beberapa tantangan, seperti kurangnya 

fasilitas medis di sebagian besar pusat medis, dan hal ini akan berakibat pada 

terhambatnya pengelolaan TB di negara berkembang (Omisore dkk., 2017). 

Expert system atau sistem pakar merupakan suatu program dalam komputer 

cerdas yang menggunakan pengetahuan sebagai dasar dari satu atau lebih ahli dan 

prosedur inferensi untuk penyelesaian masalah. Seseorang yang disebut pakar 

menyelesaikan masalah dengan menggunakan gabungan dari pengetahuan secara 

faktual dan juga kemampuan penalaran. Dalam sistem pakar terdapat dua 

komponen yang saling terhubung yaitu basis pengetahuan yang bertugas 

memberikan fakta dan aturan yang spesifik tentang suatu subjek serta komponen 

lain mesin inferensi yaitu memberikan kemampuan penalaran yang memungkinkan 
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sistem pakar untuk dapat membuat kesimpulan. Selain itu, sistem ini juga dapat 

menampilkan antarmuka pengguna yang memungkinkan orang untuk memberikan 

informasi maupun berinteraksi dengan sistem dan juga terdapat fasilitas penjelasan 

(Djam dkk., 2011). 

Sistem pakar telah banyak diimplementasikan dalam dunia medis, beberapa di 

antaranya adalah penelitian dengan memanfaatkan fuzzy pada diagnosis 

muskuloskeletal pada pergelangan tangan. Dari hasil penerapan metode tersebut 

didapatkan bahwa 86,7% menunjukkan kesamaan pada hasil diagnosis sistemik 

dengan diagnosis yang dilakukan oleh ahli/pakar (Amiri dan Khadivar, 2017). 

Selain itu, penelitian fuzzy diterapkan pula pada proses diagnosis penyakit pada 

ternak. Metode ini diterapkan dengan menggunakan aplikasi berbasis mobile 

dengan hasil penelitian memiliki akurasi sampai dengan 100% (Suharjito dkk., 

2017). 

Penelitian terhadap fuzzy diterapkan pula pada proses diagnosis penyakit arteri 

koroner. Fuzzy yang digunakan didasarkan pada particle swarm optimization (PSO) 

dengan hasil klasifikasi mencapai nilai 93,27 %, nilai sensitivitas 93,2 %, dan nilai 

spesifikasi sampai dengan 93,3 % (Muthukaruppan dan Er, 2012). Lalu fuzzy juga 

diterapkan pada sistem untuk mendiagnosis stadium fibrosis hati yang didasarkan 

pada tes laboratorium, gejala, tanda, dan data demografis. Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan nilai prediksi yang baik yaitu mencapai 95,7 % (Sweldan dkk., 2019).  

Fuzzy juga beberapa diterapkan dalam sistem pakar selain medis, seperti pada 

implementasi diagnosis kesalahan bantalan pada pemantauan kondisi mesin 

induksi. Sistem yang dibangun menunjukkan hasil kinerja yang memuaskan dengan 

total akurasi klasifikasi rata-rata adalah 96,08 % (Berredjem dkk., 2018). Selain itu, 

penelitian lain mengenai sistem pakar yang menerapkan fuzzy juga ada untuk 

menganalisis hasil beberapa variabel terhadap kinerja produksi ternak yang berupa 

susu dan daging di Veracruz. Sistem ini dibuat untuk mendukung pengambilan 

keputusan dalam sistem dinamika produksi ternak berkelanjutan. Sistem pakar yang 

dibuat ini memberikan hasil yang efisien dengan nilai 86,67 % dengan 

membandingkan hasilnya dengan panel spesialis dalam produksi ternak (Vasquesz 

dkk., 2019). 
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2.2. Dasar Teori 

2.2.1. Tuberkulosis  

Penyakit tuberkulosis (TB) adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri 

yang disebut dengan Mycobacterium Tuberculosis. Bakteri ini sendiri sudah ada 

lebih dari 150 spesies yang termasuk dalam genus Mycobacterium dan dibagi 

menjadi tiga kelompok utama  seperti pada Gambar 2.5 yang didasarkan untuk 

kepentingan medis dengan tujuan diagnosis dan perawatan, yaitu: Mycobacterium 

Tuberculosis yang menyebabkan penyakit TB, Mycobacterium Leprae yang 

menyebabkan kusta, dan Non-Tuberculous Mycobacteria (NTM) yang merupakan 

patogen oportunistik yang dapat menyebabkan penyakit yang menyerang pasien 

dengan gangguan kekebalan tubuh terutama paru, kulit, jaringan lunak, dan infeksi 

yang menyebar (Chin dkk., 2018).  

 

Mycobacterium 
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M. Tuberculosis

M. Bovis

M. Africanum

M. Microti

M. Caprae

M. Canettii

M. Pinnipedii

Dassie bacillus

M. Mungi

M. Orygis

M. Bovis BCG

Leprosy 

Paru-paru, kulit, jaringan 

lunak, infeksi yang 
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Gambar 2. 1 Klasifikasi genus Mycobacterium (Chin dkk., 2018) 
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Pengidentifikasian secara cepat dan andal dari infeksi mikobakteri sangat 

penting dalam memandu kesehatan masyarakat dan keputusan perawatan secara 

primer, karena setiap spesies bakteri tergantung pada epidemiologi, patogenitas, 

spektrum inang, geografis atau wilayah, dan kerentanan obat (Chin dkk., 2018). 

Bakteri penyebab TB terutama ditularkan melalui infeksi saluran pernapasan, 

dimana sumber penularannya adalah pasien TB paru yang aktif, dan penularannya 

sangat efisien sehingga muncul fakta bahwa hampir sepertiga populasi manusia di 

dunia ini sudah terinfeksi bakteri TB (Chen dkk., 2018).  

Secara umum bakteri Mycobacterium ini mempengaruhi paru-paru, akan 

tetapi dapat juga merusak organ-organ lain di dalam tubuh apabila terinfeksi. Gejala 

umum dari penyakit TB paru aktif adalah batuk, nyeri pada dada atau sesak napas, 

berat badan yang menurun, demam, dan juga mengeluarkan keringat di malam hari. 

Penyakit TB merupakan salah satu dari sembilan penyakit penyebab utama 

kematian dengan satu peringkat di atas HIV/AIDS (Seid dkk., 2018). 

Penyakit TB terdapat beberapa macam dan tidak hanya menyerang paru-

paru manusia saja. Yang pertama yaitu TB kelenjar leher, yaitu pembesaran 

kelenjar yang berada pada leher manusia karena adanya infeksi kronis dari 

tenggorokan. Yang kedua yaitu meningitis TB, penyakit ini timbul karena adanya 

komplikasi TB primer pada anak. Yang ketiga yaitu TB tulang dan sendi, pada 

bagian ini serng terjadi pada anak yang menderita TB paru. Hal ini dikarenakan 

penyebaran yang terjadi lewat peredaran darah ke tulang dan sendi, ataupun anak-

anak yang meminum susu dan mengandung basil TB dari sapi yang sakit dan tidak 

dimasak dengan benar (Irianto, 2014). 

Selain pada bagian yang disebutkan di atas, TB juga menyerang pada bagian 

saluran pencernaan manusia, seperti pada mulut, kerongkongan, lambung, usus 

kecil maupun usus besar, dan juga anus. Lalu pada bagian kulit juga dapat terserang 

penyakit ini dengan beberapa macam nama, yaitu lupus vulgaris, tuberculosis 

verruscosa cutis, dan milary tuberculosis. Gejala penyakit TB yang pada awalnya 

terjadi pada bagian paru, dapat juga berjalan melalui aliran darah yang kemudian 

mengalir ke saluran kemih dan sistem reproduksi manusia, ini disebut juga dengan 

genitourinary tuberculosis (Imianvan dan Obi, 2011). 
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Infeksi bakteri TB tidak selalu mengarah pada positif TB, dikarenakan 

respon kekebalan sebagian besar manusia dapat menerima bakteri tersebut, tetapi 

tidak pasti dapat dihilangkan. Penurunan respon kekebalan yang disebabkan oleh 

virus HIV, penuaan, penyalahgunaan alkohol maupun obat-obatan serta status gizi 

yang buruk dapat menyebabkan infeksi bakteri tersebut menjadi positif atau aktif 

terkena TB. Malnutrisi atau kurangnya asupan gizi dapat mempengaruhi defisiensi 

mikronutrien yang bisa mempengaruhi kekebalan tubuh, sehingga dapat 

menyebabkan kerentanan menjadi semakin meningkat terhadap infeksi aktif TB. 

Karena hal tersebut, malnutrisi dan TB memiliki hubungan sejarah yang panjang. 

Bahkan sejumlah penelitian telah merincikan status gizi buruk dari pasien dengan 

penyakit TB dalam hal indeks masa tubuh, lingkar lengan atas, dan ketebalan 

lipatan kulit (Lombardo dkk., 2012). 

Sangat penting bagi pasien TB untuk terlibat dalam pengambilan keputusan 

yang berhubungan dengan pengawasan pengobatan dan perawatan secara umum, 

hal ini dikarenakan pengobatan TB memerlukan waktu yang tidak sedikit yaitu 

selama beberapa bulan. Pasien harus diberikan pengetahuan mengenai TB dan 

pengobatannya, termasuk bagaimana efek samping potensialnya, juga diberitahu 

seperti apa tindak lanjutnya setelah pengobatan dan juga terlibat dalam diskusi 

langkah-langkah manajemen untuk mencegah kasus infeksi yang baru. Semua hal 

tersebut tentunya dilakukan dengan menggunakan terminologi yang sesuai dengan 

budaya, bahasa, dan usia pasien (Pareja dkk., 2018). 

Ketika ada seorang pasien dirawat dengan penyakit TB, maka akan ada 

manfaat di dalamnya, yaitu: manfaat individu (klinis) yang berfokus pada 

penyembuhan pasien yang terkena TB, dan juga manfaat kolektif (kesehatan 

masyarakat) yang bermanfaat untuk komunitas di mana pasien tersebut bermukim. 

Selain itu ada tiga tujuan dalam pengobatan TB, yang pertama yaitu untuk secara 

cepat mengurangi jumlah bakteri TB juga mengurangi morbiditas dan mencegah 

kematian pasien serta mengurangi kapasitas untuk menginfeksi orang lain, yang 

kedua yaitu untuk mencegah perkembangan atau semakin memburuknya penyakit 

TB yang resistan, dan yang ketiga adalah untuk mencegah kambuhnya setelah 

proses perawatan diselesaikan (Pareja dkk., 2018). 
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2.2.2. Logika Fuzzy 

Sistem teori fuzzy memuat proses matematis untuk menangkap 

ketidakpastian yang terkait dengan proses kognitif manusia, seperti berpikir dan 

bernalar. Dasar tersebut sesuai dan dapat diterapkan untuk mengembangkan sistem 

berbasis pengetahuan di berbagai sektor kehidupan termasuk di bagian kesehatan 

(Omisore dkk., 2017). 

Dalam fuzzy dimungkinkan untuk dapat meniru proses penalaran manusia 

dan membuat keputusan berdasarkan data yang tidak jelas atau tidak sesuai. Setiap 

istilah linguistik yang ada dapat diekspresikan dengan set fuzzy (Haji dan Assadi, 

2009). Istilah linguistik digunakan untuk menggambarkan keanggotaan elemen 

dalam basis himpunan fuzzy. Setiap elemen mempunyai nilai satuan yang 

mencirikan tingkat keanggotaan suatu set dan elemen tersebut dapat secara 

bersamaan menjadi milik set lain pada derajat yang berbeda-beda (Omisore dkk., 

2017). 

Variabel linguistik mewakili konsep yang dapat diukur dalam beberapa hal, 

sedangkan istilah linguistik merupakan suatu kuantifikasi dari konsep tersebut 

misalnya ‘rendah’, ‘sedang’, atau ‘tinggi’. Istilah linguistik merupakan suatu 

himpuan fuzzy, dan variabel linguistik merupakan domainnya. Misalnya variabel 

numerik seperti ‘tinggi’ memiliki rentang dari 1 hingga 2 meter yang disebut juga 

sebagai domain, dan set fuzzy disebut sebagai kategori yang memiliki penjelasan 

tentang ‘tinggi rendah’, ‘normal’, dan ‘tinggi’ (Gaglione dkk., 2019). 

Pendekatan dalam fuzzy dalam mengendalikan masalah meniru bagaimana 

seseorang akan membuat keputusan, hanya saja lebih cepat. Fuzzy menggabungkan 

pendekatan secara sederhana, modelnya berbasis aturan “Jika X dan Y, maka Z” 

untuk memecahkan suatu masalah kontrol daripada mencoba untuk memodelkan 

sistem secara matematis. Model fuzzy ini didasarkan secara empiris, mengandalkan 

pengalaman pengguna atau operator daripada pemahaman teknis tentang sistem 

tersebut (Azim dkk., 2014). 

Terdapat berbagai bentuk fungsi keanggotaan dalam teori himpunan fuzzy. 

Bentuk keanggotaan yang ada diantaranya adalah segitiga, trapesium, dan bentuk 

linier merupakan bentuk yang paling umum untuk digunakan dalam mewakili 
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angka fuzzy. Dari beberapa keanggotaan tersebut, bentuk segitiga merupakan 

bentuk yang paling sering digunakan dikarenakan lebih sederhana dan dasar 

teorinya yang kuat (Otero dan Otero, 2012). Fungsi keanggotaan segitiga 

merupakan salah satu bentuk yang umum dan dispesifikasikan dengan tiga 

parameter yaitu a, b, dan c disesuaikan dengan distribusi variabel linguistik 

(Omisore dkk., 2017). Fungsi keanggotaan triangular ditunjukkan pada Gambar 2.1 

menunjukkan contoh lima variabel linguistik yaitu sangat bagus, bagus, cukup 

bagus, buruk, sangat buruk. Fungsi keanggotaan trapesium memiliki parameter a, 

b, c, dan d seperti ditunjukkan pada Gambar 2.2. 

Fungsi keanggotaan segitiga maupun trapesium juga memiliki persamaan 

yang nilainya tergantung pada parameter yang ada yaitu a, b, c pada fungsi segitiga 

dan ditunjukkan pada persamaan 2.1, dan parameter a, b, c, d untuk fungsi 

trapesium yang ditunjukkan pada persamaan 2.2 (Darani dkk., 2019). 

 

 

Gambar 2.2 Fungsi keanggotaan segitiga (Omisore, 2017) 

 

 

Gambar 2.3 Fungsi keanggotaan trapesium (Omisore, 2017) 
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f (x; a, b, c) = 

 

 

(2.1) 

 

 

f (x; a, b, c, d) = 

 

 

(2.2) 

 

 

Ketiga titik yang menggambarkan segitiga, angka-angkanya mewakili nilai 

dalam sumbu x yang mana a adalah nilai minimum, b merupakan nilai tengah, dan 

c adalah nilai maksimum (Huang dkk., 2016). Fuzzy memberikan ukuran 

ketidakjelasan yang berbeda dengan set crisp dengan fungsi karakteristik XA(x) 

yang menentukan apakah x merupakan anggota dari A yaitu dengan persamaan yang 

ditunjukkan pada (2.3) : 

 

  XA(x) | X  {0,1}, x  {
1        𝑖𝑓    𝑥 ∈ 𝐴
0       𝑖𝑓    𝑥 ∉ 𝐴

                  (2.3) 

 

Fungsi keanggotaan 𝜇A(x) mengindikasikan sejauh mana x milik fuzzy pada 

himpunan A. Teori himpunan fuzzy lalu menggeneralisasikan konsep keanggotaan 

crisp dengan memperluas rentang fungsi karakteristik ke interval unit dari [0,1]. 

Fungsi keanggotaan 𝜇A(x) disebut juga dengan tingkat keanggotaan x dalam fuzzy 

(sub) himpunan A yang terletak dalam semesta X, dirumuskan pada persamaan 

(2.4): 

 

𝜇A(x) | X  [0,1], x ∈ X                    (2.4) 

 



12 
 

dengan [0,1] termasuk bilangan sesungguhnya dari 0 sampai 1. Kumpulan nilai 

fuzzy ditentukan oleh fungsi keanggotaannya yang karenanya merupakan inti dari 

keseluruhan konsep ini (Genske dan Heinrich, 2009).  

Langkah dalam proses fuzzy secara umum terdiri dari tiga tahapan yang 

dapat dilihat pada Gambar 2.3. Tahapan pertama yaitu proses fuzifikasi. Dalam 

proses ini nilai-nilai crisp dari variabel yang ada dikonversikan menjadi nilai 

keanggotaan set fuzzy yang berupa sangat rendah, rendah, sedang, dan tinggi. 

Tahapan kedua yaitu inferensi, dimana pengetahuan ahli atau pakar dimasukkan ke 

dalam sistem pakar fuzzy, lalu didefinisikan dengan aturan “if-then” sehingga dapat 

dibangun hubungan masukan dan keluaran. Tahapan ketiga yaitu defuzifikasi, yaitu 

tahapan untuk mendapatkan nilai keluaran yang telah ditentukan pada proses 

tahapan sebelumnya (Biezma dkk., 2018).  

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Arsitektur Fuzzy (Biezma dkk., 2018) 

 

Proses defuzifikasi terdiri dari berbagai macam model, di antaranya yaitu 

defuzifikasi MOM (Mean of Membership), CAD (Center Average Defuzifier), CoA 

(Center of Area), maupun Mean of Maximum. Dari beberapa model tersebut, 

metode Center of Area merupakan model yang paling sering digunakan dalam 

penelitian (Xu dkk., 2014). Persamaan 2.5 menunjukkan rumus dari model 

defuzifikasi center of area (Samuel dkk., 2013): 

 

CoA = 
∑ 𝑌 (𝑥𝑖)𝑥𝑖𝑛

𝑖=1

∑ 𝑌 (𝑥𝑖)𝑛
𝑖=1

                    (2.5) 

 

Pada rumus center of area, Y merupakan nilai fuzifikasi dari setiap variabel 

yang telah dicari dengan menggunakan rumus pada derajat keanggotaan baik itu 

Input Data If-Then Rules Output Data 

Fuzzification  Inference  Defuzification  
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segitiga maupun trapesium, sedangkan x merupakan nilai yang diberikan pada 

variabel tersebut (Samuel dkk., 2013). 

 

2.2.3. Sistem Pakar 

Sistem pakar merupakan suatu sistem yang mengemulasi pengambilan 

keputusan berdasarkan keahlian seorang ahli atau pakar (Canizares dkk., 2019). 

Sistem ini membuat perangkat lunak dapat menyimpan keahlian atau informasi 

pakar dan dialihkan ke komputer. Hal ini membuat permasalahan dapat 

terselesaikan karena komputer dapat menarik kesimpulan secara tepat waktu dan 

fleksibel (Belle dkk., 2018). Sistem pakar juga dapat melakukan berbagai macam 

fungsi, diantaranya adalah dapat berkonsultasi dan memberikan saran, menganalisis 

dan mengklasifikasikan, mempelajari dan mengajar, membuat pencarian, bertukar 

informasi antar sistem, mengidentifikasi dan menafsirkan, mendiagnosis, dan juga 

menguji (Imanov dkk., 2017). Gambar 2.4 menunjukkan arsitektur yang dimiliki 

oleh sistem pakar. Arsitektur ini digambarkan secara umum pada penerapan 

berbagai macam studi kasus. 

 

Pengguna 

Tampilan web-based

Mesin inferensi Akses basis data

Data klinik dan sistem

Aturan 

HTTP requests Web pages

Request 

Return 

 

Gambar 2.5 Arsitektur sistem pakar berbasis aturan (Hossain, 2017) 
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Arsitektur dari sistem pakar berbasis aturan tersaji pada Gambar 2.4, dimana 

pengguna sebagai orang yang akan mengakses dari tampilan web sistem pakar 

berada di urutan paling atas. Ketika pengguna mengakses tampilan web-based 

sistem pakar, maka akan ada dua macam alur yaitu berupa permintaan HTTP oleh 

pengguna dan pemberian web pages yang berupa tampilan web. Di dalam sistem 

yang diakses oleh pengguna, di dalamnya terdapat mesin inferensi yang berisi 

logika dari aturan-aturan yang dimasukkan, selain itu terdapat pula akses basis-data 

yang berupa basis-data aturan penyakit, basis-data gejala penyakit, maupun basis-

data pengguna dan admin sistem. Sama seperti proses sebelumnya, terdapat dua 

macam proses lagi yaitu request, yang merupakan permintaan data jika pengguna 

melakukan hal-hal pada sistem yang membutuhkan data klinik dan data sistem, juga 

proses return yaitu berupa pengembalian data yang diminta oleh pengguna ketika 

mengakses sistem tersebut. Pada proses terakhir dari arsitektur sistem pakar ini 

terdapat data klinik dan data sistem, yang berisi berbagai macam data seperti 

informasi penyakit, maupun informasi mengenai sistem. Selain itu terdapat aturan 

yang berisi berbagai macam aturan dari penyakit yang didapatkan dari ahlinya. 

Sistem pakar berbasis fuzzy memainkan peranan yang penting karena 

sistemnya dirumuskan berdasarkan pengetahuan ahli di bidangnya (Hettiarachchi 

dkk., 2016). Sistem pakar ini menggunakan fuzzy melalui kumpulan fungsi dan 

aturan keanggotaan fuzzy, selain itu sistem ini akan menghasilkan basis 

pengetahuan yang fleksibel dan mudah dipahami oleh para ahli (Azim dkk., 2014). 

Sistem pakar juga merupakan metode yang paling terkenal dan diterima dalam 

praktiknya sedangkan praktik yang secara umum seperti teknik meta-rule dan 

pengimplementasian algoritma genetika berlaku jika pengetahuan pakar tidak 

tersedia (Haji dan Assadi, 2009). Perbedaan yang paling utama dari sistem pakar 

dibandingkan dengan metode yang lain adalah bahwa yang diproses adalah 

pengetahuan, sedangkan metode lain memproses data dan informasi (Fasanghari 

dan Montazer, 2010). 

Dalam set fuzzy, keanggotaan elemen dalam set tersebut dapat diwakili 

secara sebagian. Tingkat keanggotaannya sendiri ditentukan dengan menggunakan 

fungsi keanggotaan untuk interval unit [0,1] dikarenakan set fuzzy memungkinkan 
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keanggotaannya yang sebagian. Sehingga, ketidaktepatan data masukan ditangani 

dengan mendapatkan derajat nilai keanggotaan untuk setiap fungsi keanggotaan 

yang ditentukan dalam sistem pakar fuzzy (Hettiarachchi dkk., 2016). Pada metode 

fuzzy, implikasi dinyatakan sebagai aturan “if-then” dimana premis dan 

kesimpulannya merupakan himpunan fuzzy. “If” merupakan komponen dasar dalam 

fuzzy yang disebut juga sebagai anteseden, dan “then” disebut sebagai konsekuensi. 

Anteseden dapat terdiri dari satu kondisi atau serangkaian kondisi yang 

digabungkan oleh operator konjungsi yang berupa “AND” dan “OR” (Haji dan 

Assadi, 2009). 

Kelebihan dari implementasi sistem pakar pada suatu sistem adalah dapat 

memproses secara real-time, mudah dijelaskan sebab dan akibatnya, dapat 

berinteraksi langsung dengan operator, mudah jika ingin membangun ataupun 

memodifikasi model, dan dapat juga digunakan sebagai simulator pelatihan. 

Sedangkan kekurangan dari implementasi sistem pakar pada suatu sistem adalah 

keharusan untuk mengakuisisi pengetahuan dan juga merepresentasikan 

pengetahuan itu sendiri (Wang dkk., 2016). 

Terdapat banyak keuntungan dari pemanfaatan sistem pakar berbasis fuzzy 

pada berbagai permasalahan kehidupan. Beberapa diantaranya yaitu: pengurangan 

biaya, lebih mudah diakses, pengurangan resiko, sistemnya yang dapat terus 

dikembangkan, respon yang cepat, ahli yang bisa lebih dari satu, lebih andal, 

berbasis pengalaman, dan mudah dalam mentransmisi pengetahuan (Rafe dan 

Goodarzi, 2013). Selain itu, manfaat lain yang didapatkan dalam 

pengimplementasian fuzzy adalah mudah dalam penginterpretasian, sehingga 

metode ini sangat mungkin untuk menyertakan pengetahuan dari ahli atau pakar 

meskipun data statistiknya tidak tersedia (Castanho dkk., 2008). 

 


