
 

BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1. Kesimpulan 

Setelah seluruh sistem ini dibangun melalui tahap pengujian atau 

testing, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

a. Pengguna program Expert System dalam ruang lingkup diagnosa penyakit 

TBC dan Demam Berdarah berbasis web sangat diperlukan dalam 

pengembangan pengetahuan, dalam hal ini dapat membantu penderita 

dengan gejala-gejala yang mirip dengan penyakit TBC dan Demam 

Berdarah mengetahui seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan 

sehingga bisa mengambil tindakan lebih dini.. 

b. Pada program ini digunakan metode Certainty Factor (CF) untuk 

menghitung seberapa besar pengaruh gejala-gejala yang timbul terhadap 

penyakit TBC dan Demam Berdarah. 

c. Dalam perancangan aplikasi sistem pakar ini selain basis pengetahuan 

dan mesin inferensi sebagai hal utama, namun diperlukan juga database 

untuk menyimpan data. 

d. Sistem pakar ini sangat mudah untuk dikembangkan lebih baik lagi 

karena diabangun menggunakan bahasa pemrogramman PHP. Selain itu 



 

keuntungan dengan menggunakan bahasa pemrogramman PHP adalah 

sistem pakar ini dapat berjalan pada semua jenis platform. 

6.2. Saran 

a. Untuk pengembangan selanjutnya dari sistem pakar ini selain 

memberikan informasi atau kesimpulan seputar gejala-gejala yang 

ditimbulkan, diharapkan pula disertai dan dilengkapi dengan gambar-

gambar sehingga interface dari sistem pakar akan menjadi lebih menarik 

user. 

b. Proses identifikasi yang dilakukan harus lebih dikembangkan lagi dengan 

cara lebih banyak berkonsultasi dengan orang-orang yang mempunyai 

pengetahuan di bidang kesehatan khususnya dokter spesialis penyakit 

dalam, sehingga pemecahan dan solusi yang akan diberikan oleh sistem 

bisa lebih akurat. 

c. Untuk pengembangan aplikasi ini selanjutnya, diharapkan agar aplikasi 

ini dapat diintegrasikan pada aplikasi yang berbasis wap, Sehingga setiap 

orang dapat mengakses aplikasi ini dari berbagai tempat secara offline. 

d. Penyakit yang disajikan dalam sistem pakar ini hanya dibatasi pada dua 

penyakit dan juga dua gejala, perlu dipertimbangkan untuk menambah 

jenis penyakit yang bisa didiagnosa sehingga sistem pakar ini dapat 

mendiagnosa lebih banyak penyakit. 
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