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Abstrak
Skizofrenia adalah sindrom klinis dengan berbagai psikopatology, biasanya
parah, berlangsung lama dan korban dapat diidentifikasi dengan penyimpangan dari
pikiran mereka, persepsi dan emosi. Sistem pakar merupakan sistem komputer yang
mampu menirukan penalaran seorang pakar dengan keahliah pada suatu pengetahuan
tertentu. Sistem pakar dapat menggantikan peran seorang pakar menggunakan program
komputer yang pada prinsip kerjanya memberikan solusi yang pasti seperti yang
dilakukan seorang pakar. Dengan adanya sistem pakar mampu mendiagnosa gangguan
jiwa tipe skizofrenia. Aplikasi sistem pakar ini menjelaskan cara sistem pakar mendeteksi
gangguan jiwa tipe skizofrenia menggunakan Certainty Factor dan teknik pelacakan
dengan metode Forward Chaining serta data pengetahuan yang dapat di update sesuai
perkembangan pengetahuan. Hasil yang didapat penggunaan Certainty Factor ini dapat
menentukan derajat kepercayaan terhadap penyakit yang diderita.
Kata Kunci: certainty factor, sistem pakar, skizofrenia
Abstract
Schizophrenia is a clinical syndrome with a variety of psychopathology, usually
severe and lasting long and victims can be identified by deviations from their thoughts,
perceptions and emotions. Expert system is a computer system capable of imitating the
reasoning of an expert with keahliah on a certain knowledge. Expert systems can replace
the role of an expert using a computer program that in principle works to provide a
definite solution like that of an expert. With the expert system capable of diagnosing
mental disorders of type schizophrenia. This expert system application explains how
expert systems detect mental disorders of type schizophrenia using Certainty Factor and
tracking techniques with Forward Chaining method and knowledge data that can be
updated according to the development of knowledge. The results obtained using
Certainty Factor can determine the degree of confidence in the illness suffered.
Keywords: certainty factor, expert system, schizophrenia

1. Pendahuluan
Seiring
dengan
berkembangnya
teknologi, saat ini komputer tidak hanya
digunakan untuk militer saja tapi juga
dapat digunakan di berbagai bidang
untuk dapat membantu kerja manusia
(Rohman & Fauzijah, 2008). Arificial
Intelligence (AI) adalah bagian dari ilmu
komputer
untuk
membuat
mesin
komputer melakukan tingkah laku cerdas
seperti melakukan pekerjaan manusia.
Sistem pakar adalah salah satu cabang
dari AI yang khusus menyelesaikan
masalah pengetahuan keahlian manusia
(Andreyana, Piarsa, & Buana, 2015).

Implementasi sistem pakar ke dalam
komputer, dapat menghasilkan beberapa
manfaat seperti keakurasian, kecepatan,
dan dapat diakses kapan pun sehingga
dapat meringankan tugas para pakar
dibidangnya. Sistem pakar dipandang
sebagai cara penyimpanan pengetahuan
pakar dalam bidang tertentu dalam
bidang computer (Iskandar, 2007).
WHO menyatakan ada satu dari
empat orang di dunia mengalami
masalah mental, yaitu ada 450 juta orang
di dunia yang mengalami masalah
gangguan jiwa. Dari data Survey
Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) tahun
1995 di Indonesia terdapat 6 juta orang
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menderita penyakit gangguan kejiwaan.
Sedangkan dari Departemen Kesehatan
tahun 2007, mencapai lebih dari 28 juta
orang. Hal itu membuktikan bahwa
populasi penderita gangguan kejiwaan di
Indonesia meningkat. Untuk mengetahui
jenis
dan
penggolongan
penyakit
kejiwaan yang diderita oleh pasien,
Rumah
Sakit
Khusus
tentu
membutuhkan seorang pakar
yang
memiliki
pengetahuan,
penilaian,
pengalaman, metode khusus, serta
kemampuan untuk menerapkan bakat
tertentu di bidangnya dalam memberikan
nasehat dan memecahkan masalah yang
diaplikasikan ke dalam suatu sistem yang
disebut sistem pakar (Retnowati &
Pujiyanta, 2013).
Untuk itu peneliti merasa perlu untuk
melakukan
penelitian
dengan
membangun sebuah sistem yang dapat
membantu
para
medis
dalam
mendiagnosa
gangguan
kejiwaan
skizofrenia.
Dengan
mendiagnosa
gangguan jiwa yang tepat menggunakan
sistem pakar maka dapat mempercepat
dalam mendiagnosis gangguan jiwa
secara dini maka penyembuhan akan
dilakukan secara tepat pula karena
sistem ini telah menyerap ilmu-ilmu yang
berasal dari pakar dan sistem ini dapat
bekerja sebagai seorang pakar.
Dalam mengambil kesimpulan dari
diagnosis digunakan penalaran forward
chaining
atau backward chaining.
Namun, sering ditemukan jawaban yang
tidak memiliki kepastian penuh. Agar
sistem pakar dapat melakukan penalaran
sebagaimana seorang pakar maka
diperlukan suatu metode yang dikenal
dengan certainty factor (CF). Certainty
factor adalah nilai parameter klinis untuk
menunjukkan besarnya kepercayaan
(Sarwindah & Marini, 2016).
Dalam penelitian ini akan membahas
metode
certainty
factor
dalam
menentukan tipe skizofrenia untuk dapat
membantu
para
pakar,
psikiater,
psikolog, dokter, dan orang-orang yang
ingin mempelajari ilmu ini untuk
mendiagnosa gangguan jiwa skizofrenia
dengan menggunakan metode Certainty
Factor (CF).
2. Metode Penelitian
Proses yang dilakukan pada Metode
Certainty Factor dibagi beberapa tahap
yang direlasikan dengan data training

yaitu
data
rekam
medik
yang
sebelumnya sudah dihitung terlebih
dahulu (Arifin, Slamin, & Retnani, 2017).
Perhitungan probabilitas penyakit
(P[H])
dan
gejala
(H)
dihitung
berdasarkan data rekam medik. Dari data
rekam
medik
seluruh
penderita
skizofrenia berjumlah 1080 orang,
dengan rincian dari data tersebut yang
terkena
skizofrenia
tipe
paranoid
sebanyak 542 orang, skizofrenia tipe
katatonik sebanyak 25 orang, skizofrenia
tipe hebefrenik sebanyak 43 orang,
skizofrenia tipe residual sebanyak 158
orang, dan skizofrenia tipe tak terinci
sebanyak
312
orang.
Maka
probabilitasnya adalah:
P[katatonik]
= 25 / 1080
= 0,02
P[paranoid]
= 542 / 1080
= 0,50
P[hebefrenik] = 43 / 1080
= 0,04
P[residual]
= 158 / 1080
= 0,15
P[tak terinci]
= 312 / 1080
= 0,30
Nilai probabilitas P[H] digunakan pada
proses selanjutnya yaitu digunakan untuk
menghitung nilai Measure of Believe
(MB) dan Measure of Disbelieve (MD)
masing-masing gejala terhadap penyakit
adalah pengukuran tingkat kepastian
atau keyakinan penyakit karena adanya
gejala yang ada. MD (Measure of
Disbelieve) adalah nilai pengukuran
tingkat
ketidakpastian
atau
ketidakpercayaan penyakit berdasarkan
gejala yang ada.
Dari skizofrenia tipe katatonik, yang
memiliki
gejala
sering
mendapat/
mengalami pikiran asing dari luar masuk
ke pikiran pasien 15 orang, ssering
menampilkan posisi tubuh tertentu yang
tidak wajar atau aneh 25 orang, sering
tidak bisa beradaptasi 17 orang, sering
melakukan suatu preokupasi yang
dangkal bersifat dibuat-buat terhadap
agama, filsafat dan tema abstrak lainnya
13 orang, sering melakukan pengulangan
kata-kata serta kalimat-kalimat 16 orang,
memiliki pengalaman inderawi yang tidak
wajar, bersifat mistik, mukjizat 12 orang,
dengan menganggap:
H
= Skizofrenia tipe katatonik.
G002 = sering mendapat/ mengalami
pikiran asing dari luar masuk ke pikiran
pasien.
G004 = sering menampilkan posisi
tubuh tertentu yang tidak wajar atau
aneh.
G007 = sering tidak bisa beradaptasi.
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G010 = sering mendengar suara
halusinasi yang berkomentar secara
terus-menerus terhadap perilaku pasien.
G011 = sering melakukan suatu
preokupasi yang dangkal bersifat dibuatbuat terhadap agama, filsafat dan tema
abstrak lainnya.
G013 = sering melakukan pengulangan
kata-kata serta kalimat-kalimat.
G014 = memiliki pengalaman inderawi
yang tidak wajar, bersifat mistik, mukjizat.
Maka nilai probabilitas tipe skizofrenia
terhadap gejalanya adalah:
P (Katatonik | G002) = 15 / 25 = 0,6
P (Katatonik | G004) = 25 / 25 = 1
P (Katatonik | G007) = 17 / 25 = 0,68
P (Katatonik | G010) = 15 / 25 = 0,6
P (Katatonik | G011) = 13 / 25 = 0,52
P (Katatonik | G013) = 16 / 25 = 0,64
P (Katatonik | G014) = 12 / 25 = 0,48
Selanjutnya sistem menghitung nilai
probabilitas tipe skizofrenia terhadap
gejalanya
sebanyak
jumlah
tipe
skizofrenia dan gejala yang ada pada
sistem.
Nilai tingkat keyakinan bahwa skizofrenia
tipe katatonik diindikasikan dengan
adanya gejala G002 dihitung dengan
cara:
MB (Katatonik | G002)
= max [P(H|E), P(H)] - P(H) / max[1,0] P(H)
= (0,6 - 0, 02) / (1 - 0, 02)
= 0,58 / 0, 98
= 0,59
Nilai tingkat ketidakyakinan bahwa
skizofrenia tipe katatonik diindikasikan
dengan adanya gejala G002 dihitung
dengan cara:
MD (Katatonik | G002)
= min [P(H|E), P(H)] - P(H) / min[1,0] P(H)
= (0,02 - 0, 02) / (0 - 0, 02)
= 0 / -0, 02
=0
Dengan cara yang sama sistem
menghitung
tingkat
keyakinan
skizofrenia tipe katatonik berdasarkan
gejala G007:
MB (Katatonik | G007)
= max [P(H|E), P(H)] - P(H) / max[1,0] P(H)
= (1 – 0,02) / (1 - 0, 02)
= 0,98 / 0, 98
=1

Nilai tingkat ketidakyakinan bahwa
skizofrenia tipe katatonik diindikasikan
dengan adanya gejala G007:
MD (Katatonik | G007)
= min [P(H|E), P(H)] - P(H) / min[1,0] P(H)
= (0,02 - 0, 02) / (0 - 0, 02)
= 0 / -0, 02
=0
Dengan cara yang sama sistem
menghitung nilai keyakinan (MB) dan
ketidakyakinan (MD) terhadap gejalanya
sebanyak jumlah penyakit dan gejala
yang ada pada sistem.
Nilai MB dan MD akan digunakan untuk
menentukan nilai tingkat kepastian (CF)
terhadap gejala, maka nilai tingkat
kepastian dari masing-masing gejala
terhadap penyakitnya adalah:
CF (Katatonik, G002)
= MB (Katatonik | G002) – MD (Katatonik
| G002)
= 0,59 – 0
= 0,59
CF (Katatonik, G004)
= MB (Katatonik | G004) – MD (Katatonik
| G004)
=1–0
=1
Dengan cara yang sama sistem
menghitung nilai kepastian (CF) penyakit
terhadap gejala-gejalanya sebanyak
jumlah penyakit dan gejala yang ada
pada sistem. Setelah diketahui nilai
tingkat kepastian (CF) penyakit terhadap
gejalanya proses selanjutnya menghitung
nilai CF kombinasi gejala, karena
dimungkinkan gejala yang dialami oleh
user tidak hanya satu gejala.
Jika nilai CF dari kedua gejala bernilai
lebih dari nol (CF1 dan CF2 > 0) atau
bernilai positif maka:
CFkombinasi
= (CF1+CF2) – (CF1 * CF2)
Jika nilai salah satu nilai CF < 0 maka:
CFkombinasi =
Jika nilai CF dari kedua gejala kurang
dari nol (CF1 dan CF2 < 0) atau bernilai
negatif maka:
CFkombinasi
= CF1+CF2 * (1 + CF1)
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Penerapan rumusnya dalam konsultasi
contohnya diagnosis pasien mengalami
gejala G002, G004, dan G007 dengan
nilai CF masing-masing gejala G002
sebesar 0,59, G004 sebesar 1, dan G007
sebesar 0,67. Sistem akan melakukan
perhitungan terhadap dua gejala terlebih
dahulu
yaitu
G002
dan
G003.
Sebelumnya
sistem
akan
mengidentifikasi nilai CF dari kedua
gejala tersebut apakah nilai keduanya >
0, salah satu < 0, atau keduanya < 0.
Karena kedua gejala bernilai < 0 dengan
demikian:
CFkombinasi 1
= CF1+CF2 - (CF1 * CF2)
= (0,59) + (1) - (0,59 * 1)
= 1
CFkombinasi 2
= CFkombinasi1+CF3 - (CFkombinasi1 * CF3)
= (1) + (0,67) - (1 * 0,67)
= 1,67 – 0,67
=1

Hasil akhirnya adalah nilai perhitungan
tingkat kepastian bahwa user menderita
skizofrenia tipe katatonik dengan gejala
G002, G003, dan G007 adalah 1 atau
bisa dikatakan ada kemungkinan dia
menderita penyakit tersebut. Dengan
cara yang sama sistem menghitung nilai
kepastian (CF) kombinasi gejala jumlah
penyakit dan gejala yang ada pada
sistem kemudian mengambil nilai CF
tertinggi dari hasil tersebut.
3. Pembahasan
3.1. Basis Pengetahuan
Berdasarkan pengetahuan yang
diperoleh dari para pakar dibangun tabel
keputusan atau tabel pakar sebagai
dasar pembuatan mesin inferensi. Dalam
pembuatan tabel pakar dibutuhkan daftar
gejala dan jenis skizofrenia. Berikut ini
adalah gejala-gejala yang terdapat pada
penyakit skizofrenia dan tabel tipe
skizofrenia:

Tabel 1. Tabel Gejala
No.

Kode Gejala

Gejala

1.

G001

Apakah pasien sering menunjukkan ciri khas pemalu atau sering menyendiri?

2.

G002

Apakah pasien sering mendapat/ mengalami pikiran asing dari luar masuk ke
pikiran pasien?

3.

G003

Apakah pasien sering merasakan /mendengar adanya suara-suara halusinasi
yang mengancam atau memberi perintah?

4.

G004

Apakah pasien sering menampilkan posisi tubuh tertentu yang tidak wajar atau
aneh?

5.

G005

Apakah pasien mempunyai keyakinan yang menurut budaya setempat dianggap
tidak wajar?

6.

G006

Apakah intensitas dan frekuensi gejala yang nyata dialami pasien seperti
keyakinan tidak wajar dan halusinasi pernah berkurang?

7.

G007

Apakah pasien sering tidak bisa beradaptasi?

8.

G008

Apakah pernah keyakinan berlebihan tentang diri klien/ dipengaruhi oleh
kekuatan tertentu dari luar?

9.

G009

Apakah pasien sering tidak mengalami halusinasi atau keyakinan tidak wajar?

10.

G010

Apakah pasien sering mendengar suara halusinasi yang berkomentar secara
terus-menerus terhadap perilaku pasien?

11.

G011

Apakah pasien sering melakukan suatu preokupasi yang dangkal bersifat dibuatbuat terhadap agama, filsafat dan tema abstrak lainnya?

12.

G012

Apakah pasien sering mengelami pengalaman yang tidak menyenangkan
(kegagalan/perpisahan/kematian/trauma)?

13.

G013

Apakah pasien sering melakukan pengulangan kata-kata serta kalimat-kalimat?

14.

G014

Apakah pasien memiliki pengalaman inderawi yang tidak wajar, bersifat mistik,
mukjizat?

15.

G015

Apakah pasien sering melakukan hal tidak wajar, sering disertai cekikikan,
senyum sendiri?

16.

G016

Apakah pasien sering mengalami halusinasi pembauan/pengecapan rasa atau
bersifat seksual atau lain-lain perasaan tubuh?

17.

G017

Apakah pasien mengabaikan kebersihan diri, makan makanan kotor?
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Berdasarkan Tabel 1 dijabarkan gejalagejala dalam penyakit skizofrenia, dari
gelaja-gejala yang terjadi kemudian
diberi nomor gejala untuk mempermudah
memasukkan data ke dalam sistem yang
nanti akan dibuat. Kemudian dari gejalagejala tersebut untuk menentuka tipe
skizofrenia sebagai berikut:

AND

AND

Tabel 2. Tipe Skizofrenia
No.
1.
2.
3.
4.
5.

Kode Skizofrenia
S001
S002
S003
S004
S005

Jenis Skizofrenia
Paranoid
Katatonik
Hebefrenik
Residual
Tak Terinci

AND

Tabel 3. Tabel Pakar
Rule
G001
G002
G003
G004
G005
G006
G007
G008
G009
G010
G011
G012
G013
G014
G015
G016
G017

S001

S002

X
X

X

S003
X
X

AND

S004

S005

X

X

AND

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X

X

THEN
Rule 2:
IF

X
X

AND
3.2. Rule Pakar
Dalam sistem pakar untuk
mendiagnosis ganguan jiwa skizofrenia
direpresentasikan dengan menggunakan
kaidah produksi. Berikut ini adalah
aturan-aturan
untuk
penarikan
kesimpulan yang didapat dari tabel
keputusan:
Rule 1:
IF
Apakah
pasien
sering
mendapat/ mengalami pikiran
asing dari luar masuk ke
pikiran pasien
AND
Apakah
pasien
sering
merasakan
/mendengar
adanya suara-suara halusinasi
yang
mengancam
atau
memberi perintah
AND
Apakah pasien mempunyai
keyakinan
yang
menurut
budaya setempat dianggap
tidak wajar
AND
Apakah pernah keyakinan
berlebihan tentang diri klien/
dipengaruhi oleh kekuatan

AND
AND

AND

AND

AND

THEN
Rule 3:
IF

tertentu dari luar
Apakah
pasien
sering
mendengar suara halusinasi
yang
berkomentar
secara
terus-menerus
terhadap
perilaku pasien
Apakah
pasien
sering
melakukan suatu preokupasi
yang dangkal bersifat dibuatbuat terhadap agama, filsafat
dan tema abstrak lainnya
Apakah
pasien
sering
mengelami pengalaman yang
tidak
menyenangkan
(kegagalan/perpisahan/kemati
an/trauma)
Apakah
pasien
memiliki
pengalaman inderawi yang
tidak wajar, bersifat mistik,
mukjizat
Apakah
pasien
sering
mengalami
halusinasi
pembauan/pengecapan rasa
atau bersifat seksual atau lainlain perasaan tubuh
Paranoid
Apakah
pasien
sering
mendapat/ mengalami pikiran
asing dari luar masuk ke pikiran
pasien
Apakah
pasien
sering
menampilkan
posisi
tubuh
tertentu yang tidak wajar atau
aneh
Apakah pasien sering tidak bisa
beradaptasi
Apakah
pasien
sering
mendengar suara halusinasi
yang berkomentar secara terusmenerus
terhadap
perilaku
pasien
Apakah
pasien
sering
melakukan suatu preokupasi
yang dangkal bersifat dibuatbuat terhadap agama, filsafat
dan tema abstrak lainnya
Apakah
pasien
sering
melakukan pengulangan katakata serta kalimat-kalimat
Apakah
pasien
memiliki
pengalaman inderawi yang tidak
wajar, bersifat mistik, mukjizat
Katatonik

Apakah

pasien
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AND

AND

AND

AND

AND

AND

AND

THEN
Rule 4:
IF

AND

AND

AND

AND

AND

menunjukkan ciri khas pemalu
atau sering menyendiri
Apakah
pasien
sering
mendapat/ mengalami pikiran
asing dari luar masuk ke
pikiran pasien
Apakah
pasien
sering
mendengar suara halusinasi
yang
berkomentar
secara
terus-menerus
terhadap
perilaku pasien
Apakah
pasien
sering
melakukan suatu preokupasi
yang dangkal bersifat dibuatbuat terhadap agama, filsafat
dan tema abstrak lainnya
Apakah
pasien
sering
melakukan pengulangan katakata serta kalimat-kalimat
Apakah
pasien
memiliki
pengalaman inderawi yang
tidak wajar, bersifat mistik,
mukjizat
Apakah
pasien
sering
melakukan hal tidak wajar,
sering
disertai
cekikikan,
senyum sendiri
Apakah pasien mengabaikan
kebersihan
diri,
makan
makanan kotor
Hebefrenik

Apakah
pasien
sering
mendapat/ mengalami pikiran
asing dari luar masuk ke
pikiran pasien
Apakah
intensitas
dan
frekuensi gejala yang nyata
dialami
pasien
seperti
keyakinan tidak wajar dan
halusinasi pernah berkurang
Apakah pasien sering tidak
mengalami halusinasi atau
keyakinan tidak wajar
Apakah
pasien
sering
mendengar suara halusinasi
yang
berkomentar
secara
terus-menerus
terhadap
perilaku pasien
Apakah
pasien
sering
melakukan suatu preokupasi
yang dangkal bersifat dibuatbuat terhadap agama, filsafat
dan tema abstrak lainnya
Apakah
pasien
memiliki
pengalaman inderawi yang
tidak wajar, bersifat mistik,

THEN
Rule 5:
IF

AND

AND

AND

THEN

mukjizat
Residual

Apakah
pasien
sering
mendapat/ mengalami pikiran
asing dari luar masuk ke
pikiran pasien
Apakah
pasien
sering
mendengar suara halusinasi
yang berkomentar secara
terus-menerus
terhadap
perilaku pasien
Apakah
pasien
sering
melakukan suatu preokupasi
yang dangkal bersifat dibuatbuat terhadap agama, filsafat
dan tema abstrak lainnya
Apakah
pasien
memiliki
pengalaman inderawi yang
tidak wajar, bersifat mistik,
mukjizat
Tak Terinci

3.3. Implementasi
Dalam
merancang
sebuah
sistem pakar yang dapat digunakan user
dibutuhkan user interface yang nantinya
dapat digunakan untuk mempermudah
mengetahui tipe skizofrenia, aplikasi
yang dibuat menggunakan bahasa
pemrograman php, agar lebih akurat
hasilnya dengan metode certainty factor.

Gambar 1. Halaman Diagnosa
Gambar 1 menunjukkan halaman
diagnosa yang dibuat untuk memilih
gejala yang terjadi, jika gejala yang
ditanyakan terjadi user tinggal klik pada
kotak yang ada dan tekan submit.
Setelah itu akan muncul hasil yang
didapat seperti terlihat pada Gambar 2.
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Gambar 2. Hasil Diagnosa
Aplikasi ini juga dirancang untuk dikelola
3 user yaitu admin, pakar, dan pasien.
4. Simpulan
Berdasarkan
hasil
pembuatan
sistem pakar gangguan jiwa tipe
skizofrenia, dapat ditarik kesimpulan
bahwa sistem pakar untuk mendiagnosis
penyakit gangguan jiwa tipe skizofrenia
ini telah mampu memberikan informasi
kepada
pengguna
mengenai
tipe
skizofrenia yang dideritanya berdasarkan
gejala-gejala yang diberikan (diagnosa
awal). Kemudian pengguanan metode
Certainty Factor (CF) pengguna dapat
mengetahui
derajat
kepercayaan
terhadap penyakit yang diderita. Untuk
penelitian kedepannya diharapkan bisa
menggunakan algoritma yang lain agar
dapat dibandingkan dengan metode
certainty factor untuk mencari metode
yang tepat dalam menentukan tipe
skizofrenia.
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