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Studi Kasus 

Masalah kesehatan pada bayi yang berusia maksimal 1 tahun merupakan masalah yang 

kompleks dan sering membuat bingung bagi ibu-ibu terutama ibu muda (ibu yang baru 

pertama memiliki anak). Para ibu memerlukan informasi mengenai kondisi bayinya, sehat atau 

sakit berdasarkan gejalan-gejalan yang dialami oleh bayi. Penelitian dalam studi kasus ini 

akan mengembangkan sistem pakar dengan menggunakan sistem fuzzy Tsukamoto untuk 

memberikan informasi kondisi kesehatan bayi dengan mengacu pada dokter spesialis anak 

sebagai pakarnya.  

 

Salah satu langkah untuk memulai menyelesaikan masalah ini dilakukan pemetaan masalah 

berdasarkan masukan dari ibu-ibu muda dan dokter spesialis anak. Pemetaan ini bertujuan 

untuk memudahkan perhitungan dengan sistem fuzzy. Pemetaan pada sistem fuzzy yang dibuat 

didasarkan pada Indikator atau gejala sebagai (x) dan Penyakit sebagai (z). Sehingga sistem 

fuzzy dapat memberikan informasi apakah kondisi bayi sehat atau perlu penanganan lebih oleh 

dokter spesialis anak.  

 

Beberapa hal yang perlu dirumuskan terlebih dahulu dalam pembuatan sistem fuzzy ini 

adalah: 1) menentukan variabel fuzzy, 2) menentukan himpunan fuzzy, 3) menentukan 

semesta pembicaraan dan 4) menentukan domain nilai. 

Sedangkan beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam pengembangan sistem fuzzy adalah 

1) fuzzifikasi, 2) basis pengetahuan, 3) perancangan mesin inferensi dan 3) defuzzifikasi.  

 

Rencana penelitian yang akan diadakan penulis diawali dengan mendatangi dokter spesialis 

anak (SpA) yang bekerja dibeberapa lokasi, seperti Rumah Sakit Ibu dan Anak, rumah praktek 

dokter spesialis anak, bidan-bidan yang sudah berpengalaman lebih dari 5 tahun untuk 

menentukan indikator, penyebab dan akibat yang ditimbulkan. Adapun Prosedur pengumpulan 

data yang penulis gunakan selama penelitian, antara lain :  

1. Kuesioner 

Pembuatan kuesioner pada penelitian ini ditujukan ke dokter spesialis anak dan bidan-

bidan yang sudah berpengalaman lebih dari 5 tahun untuk mendapatkan data yang di 

inginkan. 

2. Wawancara atau interview 

3. Wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan tatap muka langsung kepada ibu-ibu 

muda yang anaknya mengalami gejala-gejala diluar kebiasaan, serta dokter-dokter 

spesialis anak dan bidan yang berpengalaman ditempat kerjanya dan jika 

dimungkinkan dirumahnya 

4. Studi kepustakaan 

 

Data-data yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan diatas disajikan dalam bentuk tabel-tabel 

berikut : 
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Tugas : 

Berdasarkan data-data diatas, Rancanglah Sistem Fuzzy dan implementasikan kedalam 

pemrograman tertentu agar sistem fuzzy yang dihasilkan dapat digunakan untuk menjawab 

permasalahan diatas. 

 

Ketentuan : 

1. Projek dikerjakan secara berkelompok (sesuai dengan kelompok yang telah dibentuk 

dalam perkuliahan) 

2. Setiap kelompok diwajibkan untuk mempresentasikan sistem fuzzy yang telah dibuat 

sesuai dengan jadwal UTS matakuliah Sistem Cerdas Kelompok E13701. 

3. Penilaian didasarkan pada keakuratan informasi yang dihasilkan dari sistem fuzzy, 

inovasi dalam pembuatan aplikasi dan pengembangan pada metode-metode FIS yang 

lain, seperti metode Sugeno ataupun Mamdani. 

 

Ooo Semoga Sukses ooO 


