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Abstrak−Penyakit ISPA merupakan sebuah penyakit yang dapat menyerang siapa saja mulai dari kalangan balita, anak-anak,
remaja, dewasa, bahkan lansia. Penyebab yang dialami oleh penderita penyakit ini cukup sederhana seperti demam, pilek, dan
batuk. Pembahasan dalam makalah ini menyajikan sebuah proses identifikasi penentuan penyakit ISPA dengan
mengembangkan sebuah model Fuzzy Neural Network (FNN). Proses tersebut akan di optimalisasi menggunakan Logika
Fuzzy untuk membentuk aturan proses diagnosis dan kemudian diteruskan dengan Artificial Neural Network (ANN). Model
ini dapat memaksimalkan kenerja ANN dalam proses identifikasi sehingga keluaran yang diberikan cukup tepat dan akurat.
hasil yang diberikan Logika Fuzzy mampu menggambarkan kejelasan aturan dalam diagnosa dengan menyajikan beberapa
aturan (Rule) yang tersaji dari proses Fuzzyfikasi sampai dengan Defuzzyfikasi. Keluaran yang didapat dari proses ANN juga
menunjukan hasil yang cukup sempurna dengan hasil nilai rata rata kesalahan berdasarkan MSE sebesar 0.00912 dan nilai
akurasi sebesar 91.96%. Dengan hasil ini, dapat dinyatakan bahwa model FNN dapat digunakan dalam proses diagnosis
penyakit ISPA sehingga dalam penyajian makalah ini memiliki tujuan untuk memberikan sebuah alternative dalam proses
identifikasi.
Kata Kunci: Identifikasi; Penyakit ISPA; Logika Fuzzy; Artificial Neural Network (ANN)
Abstract−ISPA is a disease that can affect anyone from children, adolescents, adults, and even the elderly. The causes
experienced by sufferers of this disease are quite simple, such as fever, runny nose, and cough. The discussion in this paper
describes the process of ISPA disease identification by developing a Fuzzy Neural Network (FNN) model. The process will be
optimized using Fuzzy Logic to form rules for the diagnostic process, then proceed with an Artificial Neural Network (ANN).
This model can maximize the performance of ANN in the identification process so that the output given is quite precise and
accurate. The results provided by Fuzzy Logic can describe the clarity of the rules in diagnosis by presenting several rules
(rules) that are presented from the Fuzzyfication process to the Defuzzyfication process. The output obtained from the ANN
process also shows quite perfect results with an average error value based on MSE of 0.00912 and accuracy value of 91.96%.
With these results, it can be stated that the FNN model can be used in the ISPA diagnosis process so that the presentation of
this paper aims to provide an alternative in the identification process.
Keywords: Identification; ISPA Disease; Fuzzy Logic; Artificial Neural Network (ANN)

1. PENDAHULUAN
Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) adalah sebuah penyakit yang diakibatkan oleh infeksi yang
berada pada saluran pernapasan atas atau bawah manusia[1]. Penyakit ini bukan penyakit biasa, karena penyakit
ini dapat menular dan menyebabkan kematian[2]. Berdasarkan fakta, menjelaskan bahwa 20 hingga 30% dari
penderitanya akan mengalami kematian[3]. Dalam hal ini kalangan balita, anak-anak, hingga remaja sangat rentan
apabila terjangkit penyakit ini[4],[5]. Untuk dapat mengatasi permasalahan dalam mencegah secara dini maka
dibutuhkan sebuah informasi yang dapat menjelaskan tentang gejala dan akibat yang didapat dari penderita
penyakit ISPA tersebut. Adapun beberapa langkah antispasi seperti adanya pembahasan penelitian tentang
pembangunan sebuah sistem untuk proses diagnosa yang bertujuan sebagai alternative penyajian informasi.
Pembahasan yang telah dilakukan oleh (Yuliana, dkk) menjelaskan bahwa sistem yang dibangun dapat digunakan
untuk mendiagnosa penyakit ISPA yang diderita dengan menyajikan keluaran dalam bentuk nilai persentase [6],.
Dalam kasus penelitian lainya juga menjelaskan bahwa perancangan program dalam menentukan penyakit ispa
dapat meningkatkan pelayanan kesahatan bagi masyarakat[7]. Dalam kajian yang hampir sama juga menjelaskan
bahwa proses identifikasi dapat dilakukan dengan menggunakan sebuah teknik atau metode teorema bayes untuk
melakukan perhitungan statistic dalam menemukan hipotesis untuk diagnose penyakit ISPA[8].
Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa proses identifikasi dalam penentuan penyakit ISPA
sudah banyak dihasilkan namun masih terfokus pada hasil yang diberikan tanpa memperhatikan aturan dalam
proses identifikasi. Maka dari itu, dalam penyajian makalah ini, proses identifikasi yang dilakukan akan
menyajikan proses yang berbeda dari proses identifikasi sebelumnya. Proses tersebut akan mengembangkan
sebuah model dengan mengadopsi konsep Logika Fuzzy dan Artificial Neural Network (ANN) untuk melakukan
proses identifikasi. Hasil yang diharapkan dari pengembangan model ini mampu memberikan hasil identifikasi
yang optimal. Dilihat berdasarkan penelitian sebelumnya dalam konsep Logika Fuzzy mampu memberikan sebuah
solusi dalam pemecahan sebuah masalah[9]. Lebih rincinya menjelaskan bahwa proses identifikasi sebuah
penyakit dapat dilakukan dengan menggunakan Logika Fuzzy[10]. Dalam kajian lainnya juga menjelaskan bahwa
Logika Fuzzy dapat diterapkan dalam mendiagnosa tingkat resiko kehamilan dengan menyajikan dalam bentuk
aturan[11]. Lanjutnya juga menjelaskan bahwa hasil yang diberikan dari Logika Fuzzy dapat melakukan proses
identifikasi, penentuan pola, klasifikasi, serta sistem control sebuah sistem[12].
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Dengan pemaparan dari penelitian Logika Fuzzy sebelumnya diatas, menjelaskan bahwa hasil yang
diberikan dari konsep ini memiliki hubungan yang signifikan dengan konsep ANN. Hubungan tersebut terlihat
bahwa aturan yang didapat dari pembentukan rule dari proses Fuzzy akan dapat diterapkan pada ANN dalam
proses identifikasi. Lebih jelasnya lagi dapat dilihat bahwa basis pengetahuan dari pengembangan model sistem
identifikasi berawal dari hasil keluaran proses Logika Fuzzy sehingga ANN akan mampu memproses dan
memberikan keluaran yang cukup akurat.
Pada dasarnya Neural Network adalah sebuah metode yang dikembangan dengan proses perhitungan linear
untuk menyajikan sebuah solusi dalam memecahkan sebuah masalah[13]. Kemudian dalam penjelasan lainnya,
juga mengatakan bahwa Neural Network merupakan sebuah konsep dari Artificial Intelligence (AI) yang mampu
digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan bentuk perhitungan yang terawasi[14]. ANN merupakan salah
satu konsep serta metode yang juga banyak digunakan oleh peneliti sebelumnya dalam proses identifikasi. Kerja
dari konsep ini mampu melakukan perhitungan secara matematis dalam menyajikan hasil keluaran. Tidak hanya
itu, konsep ini akan dapat melakukan pengujian dari hasil keluaran dengan nilai kesalahan dan nilai akurasi.
Berdasarkan penelitian sebelumnya dapat menjelaskan bahwa ANN dapat melakukan proses klasifikasi dengan
perhitungan matematis untuk memberikan hasil keluaran yang optimal[15]. Lebih rincinya dapat dijelaskan oleh
(Puspaningrum, dkk), menyatakan bahwa ANN dapat melakukan pelatihan dan pengujian jaringan pada proses
identifikasi yang akan dilakukan[16]. Dari beberapa penyajian penerapan ANN, menjelaskan bahwa penggunaan
konsep ini mampu melakukan deteksi pada penyakit kanker paru dengan tingkat akurasi yang diberikan sebesar
72.97%[17]. Dalam kasus lainnya, ANN juga mampu mendeteksi penyakit kanker serviks berdasarkan dataset
citra sel yang didapat dari penderita[18]. Pada kasus penyakit ISPA, ANN telah digunakan untuk melakukan proses
identifiksi dengan memberikan keluaran tingkat akurasi yang didapat sebesar 95.92% dari gejala yang dialami
oleh penderita[19].
Dari pemaparan sebelumnya, maka dapat dilihat bahwa kombinasi kedua konsep yang digunakan dalam
model identifikasi yang dikembangkan akan mampu memberikan sebuah proses identifikasi yang jauh lebih baik
dari model sebelumnya. Hal ini dapat dibuktikan bahwa Logika Fuzzy dengan ANN akan sangat cocok diterapkan
untuk menghasilkan keluaran yang sangat efektif dalam sebuah proses diagnosa. Tujuan pengembangan model ini
adalah untuk memberikan sebuah proses identifikasi yang terstruktur dan sistematis sehingga menghasilkan hasil
keluaran yang cukup baik untuk menentukan penyakit ISPA. Manfaat yang didapat dari hasil proses identifikasi
ini akan dijadikan sebuah solusi alternatif dalam pemberian informasi bagi masyarakat guna pencegahan secara
dini agar terhindar dari penyakit ISPA.

2. METODOLOGI PENELITIAN
Pada penelitian ini, metodologi penelitian yang digunakan akan tersaji dalam bentuk kuantitatif yang nantinya
akan menyajikan proses perhitungan yang bersumber dari data dengan menggunakan konsep serta metode dalam
memecahkan sebuah masalah. Proses aktifitas yang akan dilakukan dalam pembahasan penelitian tentang proses
identifikasi ini akan digambarkan dengan bentuk kerangka penelitian. Adapun kerangka penelitian dapat
digambarkan pada gambar 1 dibawah ini:

Gambar.1 Kerangka Penelitian
Pada Gambar.1 diatas, dapat dilihat bahwa kerangka penelitian dalam model identifikasi penyakit ISPA
menyajikan proses pembahasan dengan menggunakan 2 konsep yakni Logika Fuzzy dan Artificial Neural Netwerk
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(ANN). Proses identifikasi dimulai dengan melakukan analisa pada data yang digunakan, kemudian dilanjutkan
pada proses Fuzzy untuk melihat aturan identifikasi yang terbentuk dari representasi pengetahuan. Setelah didapat
aturan identifikasi, maka proses dilajutkan untuk pembentukan arsitektur jaringan guna proses pelatihan dan
pengujian jaringan. Hasil dari proses ini memberikan pola jaringan yang terbaik dalam proses identifikasi
berdasarkan nilai kesalahan MSE.
2.1 Analisis Data
Dalam proses identifikasi penyakit ISPA, adapun data yang digunakan adalah data Jenis Penyakit dan data gejala
yang didapat dari pakar. Adapun data jenis penyakit ISPA merupakan data primer yang dapat dilihat pada tabel 1
dibawah ini:
Tabel 1. Data Jenis Penyakit ISPA
No
1
2

Kode penyakit
P01
P02

Jenis Penyakit
ISPA Ringan
ISPA Berat

Pada tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa jenis penyakit ISPA memiliki 2 jenis yaitu ISPA Ringan dan Berat.
Setelah data jenis penyakit didapat, maka adapun data gejala dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini:
Tabel 2. Data Gejala Penyakit ISPA
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kode Gejala
G01
G02
G03
G04
G05
G06
G07
G08
G09
G10

Nama Gejala
Hidung tersumbat
Pilek
Batuk
Sakit tenggorokan
Pegal-pegal
Kelehan
Demam
Sulit bernafas
Pusing
Kehilangan kesadaran

Pada tabel 2 di atas, dapat dilihat bahwa ada 10 variabel yang dapat digunakan dalam penentuan penyakit
ISPA. Variabel ini nantinya akan diproses dengan logika fuzzy untuk menghilangka noise pada prsoses identifikasi
yang dilakukan oleh ANN. Proses ini akan membutuhkan sebuah data set yang digunakan untuk proses
pembelajaran dapat dilihat berdasarkan histori data dalam mendiagnosa penyakit ISPA. Adapun data set yang
digunakan dapat dilihat pada Tabel.3 berikut ini:
Tabel 3. Data Historis Diagnosa Penyakit ISPA
Hidung
tersumbat

Pilek

Batuk

ya
ya
ya
ya
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak

ya
ya
ya
ya
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak

ya
ya
ya
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak

Sakit
Tenggorkan
ya
ya
ya
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak

Pegal

Kelelahan

Demam

ya
ya
ya
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak

ya
ya
ya
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak

tidak
ya
tidak
tidak
tidak
ya
ya
ya
ya
ya

Sulit
Bernafas
tidak
ya
tidak
tidak
tidak
ya
ya
ya
ya
ya

Pusing
tidak
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
55

Hilang
Kesadaran

Penyakit

tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak

Ringan
Ringan
Ringan
Ringan
Ringan
Berat
Berat
Berat
Berat
Berat

Pada tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa proses diangnosa belum mampu memberikan kejelasan dalam
menentukan penyakit ISPA. Untuk itu, maka model identifikasi yang diusulkan akan mampu dijadikan sebuah
solusi dalam memberikan kejelasan pada proses identifikasi yang akan dilakukan.
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2.2 Logika Fuzzy
Logika Fuzzy merupakan sebuah konsep yang memberikan kepastian pada sebuah masalah yang bersifat kabur
(Tidak Jelas)[20]. Dalam penjelasan sederhana, Fuzzy dapat menyatakan sebuah kasus yang bernilai salah dan
bernilai benar dan dapat juga dinyatakan sebagai sebuah nilai salah dan benar[21]. Dalam proses inferensinya,
adapun tahapan Logika Fuzzy dapat dilihat sebagai berikut[22] :
1. Fuzzyfikasi
Proses fuzzifikasi adalah sebuah bentuk proses yang dilakukan untuk mentransformasi sebuah nilai yang
digunakan pada proses fuzzy. Hasil perubahan nilai variabel tersebut dapat disebut dengan variabel linguistik
tidak hanya merubah nilai variabel saja, namun juga melakukan proses perubahan pada fungsi keanggotaan
dalam bentuk sebuah informasi.
2. Pembentukan Basis Pengetahuan
Pembentukan basis pengetahuan dilakukan untuk menentukan jumlah himpunan yang digunakan serta akan
berkaitan dengan keluaran yang dihasilkan. Proses yang dilakukan ini akan membentuk sebuah aturan (Rule)
sehingga basis pengatahuan ini akan bertindak sebagai control sistem dalam penentuan output.
3. Mesin Inferensi
Mesin Inferensi digunakan untuk memembetuk sebuah mekansisme dalam menghasilkan sebuah jawaban
dengan hasil terbaik, aturan yang didapat dari basis pengetauan sebelumnya akan di buat dalam bentuk
penulisan IF… Then.
4. Defuzzifikasi
Dalam proses ini, merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk mengembalikan nilai semula dari
Fuzzyfikasi yang sudah dilakukan.
2.2 Artficial Neural Network (ANN)
Merupakan sebuah konsep pengetahuan yang digunakan dalam memecahkan sebuah masalah dengan mengacu
pada informasi yang digunakan berdasarkan representasi kinerja otak manusia[23]. Secara lebih jelasnya, ANN
adalah salah satu teknik yang mengadopsi sistem kerja otak manusia[24]. Implementasi dari ANN ini sudah banyak
digunakan seperti proses identifikasi, klasifikasi, serta prediksi[25]. Proses kerja ANN dapat melakukan proses
pembelajaran yang terawasi dengan perhitungan secara linear untuk menghasilkan sebuah keluaran jaringan.
Proses tersebut akan diawali dengan sebuah proses transformasi data yang akan digunakan sebelumnya. Adapun
proses tranformasi tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan Persamaan,1 dibawah ini :

X '=

0.8( X − b)
+ 0.1
a −b

(1)

Setelah proses transformasi data dilakukan sehingga data tersebut dapat digunakan dalam proses ANN,
maka proses akan dilanjutkan dalam pembentukan arsitektur jaringan yang terdiri dari lapisan input (Input Layer),
lapisan tersembunyi (Hidden Layer) dan lapisan keluaran (Output Layer). pada lapisan input jaringan dalam proses
identifikasi menggunakan 10 lapisan neuron yang berasal dari data gejala yang didapat pada prsoses analisa. Untuk
lapisan tersembunyi, akan diambil sebanyak 4 lapisan secara awal. Terakhir adalah 1 buah lapisan input untuk
keluaran proses identifikasi. Adapun arsitektur jaringan yang digunakan dalam proses identifikasi penyakit pada
ISPA dapat digambarkan pada gambar 2 berikut ini:

Gambar 2. Arsitektur Jaringan Identifikasi Penyakit ISPA
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Analisis Logika Fuzzy
Pada hasil pembahasan makalah ini proses akan dimulai dari analisis menggunakan Logika Fuzzy. dalam Fuzzy
Inference System (FIS) identifikasi yang dilakukan adalah menentukan semesta pembicara untuk mengelompokan
variabel berdasarkan data gejala yang sudah dihasilkan. Adapun tabel semesta pembicara dapat dilihat pada tabel
3 di bawah ini:
Tabel 3. Semesta Pembicara
Variabel
Hidung tersumbat

Pilek

Batuk

Sakit tenggorokan

Pegal-pegal

Kelelahan

Demam

Sulit bernafas

Pusing

Kehilangan kesadaran

Semesta
Pembicaraan

Himpunan Fuzzy
Kurang Yakin
Cukup Yakin
Sangat Yakin
Kurang Yakin
Cukup Yakin
Sangat Yakin
Kurang Yakin
Cukup Yakin
Sangat Yakin
Kurang Yakin
Cukup Yakin
Sangat Yakin
Kurang Yakin
Cukup Yakin
Sangat Yakin
Kurang Yakin
Cukup Yakin
Sangat Yakin
Kurang Yakin
Cukup Yakin
Sangat Yakin
Kurang Yakin
Cukup Yakin
Sangat Yakin
Kurang Yakin
Cukup Yakin
Sangat Yakin
Kurang Yakin
Cukup Yakin
Sangat Yakin

[0 -100]

[0 -100]

[0 -100]

[0 -100]

[0 -100]

[0 -100]

[0 -100]

[0 -100]

[0 -100]

[0 -100]

Domain
[0 – 50]
[30 – 70]
[50 – 100]
[0 – 50]
[30 – 70]
[50 – 100]
[0 – 50]
[30 – 70]
[50 – 100]
[0 – 50]
[30 – 70]
[50 – 100]
[0 – 50]
[30 – 70]
[50 – 100]
[0 – 50]
[30 – 70]
[50 – 100]
[0 – 50]
[30 – 70]
[50 – 100]
[0 – 50]
[30 – 70]
[50 – 100]
[0 – 50]
[30 – 70]
[50 – 100]
[0 – 50]
[30 – 70]
[50 – 100]

Setelah tabel 3 Semesta Pembicara pada FIS terbentuk, maka proses akan dilanjutkan pada tahapan pada
Logika Fuzzy. Adapun tahapannya dapat dilihat berikut ini:
1. Tahapan Fuzzyfikasi
Fuzzifikasi yaitu suatu proses untuk mengubah suatu masukan dari bentuk nilai awal menjadi fuzzy (variabel
linguistik) yang biasanya disajikan dalam bentuk himpunan-himpunan fuzzy dengan suatu fungsi kenggotaannya
masing-masing. Fuzzyfikasi diharapkan dapat membantu menyederhanakan komputasi yang harus dilakukan oleh
sistem tersebut dalam proses inferensinya. Berikut adalah fungsi keanggotaan dari grafik himpunan fuzzy
pendiagnosa penyakit ISPA:
A. Variabel Hidung Tersumbat (X1)
Proses Fuzzyfikasi pada variabel (X1) dapat digambarkan pada kurva yang ada pada gambar 3 di bawah ini:
Kurang yakin

Sangat yakin

Cukup yakin

0
30

50

70

Gambar 3. Fungsi Keanggotaan Variabel (X1)
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Untuk proses Fuzzyfikasi pada variabel (X2) hingga seterusnya, lakukan langkah dan cara yang sama sesuai
dengan ketentuan nilai keanggotaan berdasarkan tabel semesta pembicara sebelumnya.
2. Tahapan Pembentukan Basis Pengetahuan
Pada Tahapan ini, proses akan melakukan pembentukan rule berdasarkan variabel yang akan digunakan dalam
proses identifikasi. Adapun hasil rule yang terbentuk sebanyak 32 rule yang akan menjadi aturan dalam proses
identifikasi penyakit ISPA. Untuk melihat rule yang terbentuk, dapat dilihat berdasarkan sampel rule yang ada
pada tabel 4 dibawah ini:
Tabel 4. Rule Identifikasi Penyakit ISPA
Kode

R01

R02

R03

R04

R05

R06

R07

R08

R09

R10

Aturan
IF (G01 is sangat yakin) AND (G02 is sangat yakin) AND (G03 is sangat yakin)
AND (G04 is sangat yakin) AND (G05 is sangat yakin) AND (G06 is sangat yakin)
AND (G07 is kurang yakin) AND (G08 is kurang yakin) AND (G09 is kurang yakin)
AND (G10 is kurang yakin)
IF (G01 is sangat yakin) AND (G02 is cukup yakin) AND (G03 is sangat yakin)
AND (G04 is sangat yakin) AND (G05 is sangat yakin) AND (G06 is sangat yakin)
AND (G07 is kurang yakin) AND (G08 is kurang yakin) AND (G09 is kurang yakin)
AND (G10 is kurang yakin)
IF (G01 is cukup yakin) AND (G02 is sangat yakin) AND (G03 is sangat yakin)
AND (G04 is sangat yakin) AND (G05 is sangat yakin) AND (G06 is sangat yakin)
AND (G07 is kurang yakin) AND (G08 is kurang yakin) AND (G09 is kurang yakin)
AND (G10 is kurang yakin)
IF (G01 is cukup yakin) AND (G02 is cukup yakin) AND (G03 is cukup yakin) AND
(G04 is cukup yakin) AND (G05 is cukup yakin) AND (G06 is cukup yakin) AND
(G07 is kurang yakin) AND (G08 is kurang yakin) AND (G09 is kurang yakin) AND
(G10 is kurang yakin)
IF (G01 is sangat yakin) AND (G02 is sangat yakin) AND (G03 is kurang yakin)
AND (G04 is kurang yakin) AND (G05 is kurang yakin) AND (G06 is kurang yakin)
AND (G07 is kurang yakin) AND (G08 is kurang yakin) AND (G09 is kurang yakin)
AND (G10 is kurang yakin)
IF (G01 is kurang yakin) AND (G02 is kurang yakin) AND (G03 is kurang yakin)
AND (G04 is kurang yakin) AND (G05 is kurang yakin) AND (G06 is kurang yakin)
AND (G07 is sangat yakin) AND (G08 is cukup yakin) AND (G09 is kurang yakin)
AND (G10 is kurang yakin)
IF (G01 is kurang yakin) AND (G02 is kurang yakin) AND (G03 is kurang yakin)
AND (G04 is kurang yakin) AND (G05 is kurang yakin) AND (G06 is kurang yakin)
AND (G07 is cukup yakin) AND (G08 is sangat yakin) AND (G09 is kurang yakin)
AND (G10 is kurang yakin)
IF (G01 is kurang yakin) AND (G02 is kurang yakin) AND (G03 is kurang yakin)
AND (G04 is kurang yakin) AND (G05 is kurang yakin) AND (G06 is kurang yakin)
AND (G07 is cukup yakin) AND (G08 is cukup yakin) AND (G09 is kurang yakin)
AND (G10 is kurang yakin)
IF (G01 is kurang yakin) AND (G02 is kurang yakin) AND (G03 is kurang yakin)
AND (G04 is kurang yakin) AND (G05 is kurang yakin) AND (G06 is kurang yakin)
AND (G07 is sangat yakin) AND (G08 is sangat yakin) AND (G09 is sangat yakin)
AND (G10 is kurang yakin)
IF (G01 is kurang yakin) AND (G02 is kurang yakin) AND (G03 is kurang yakin)
AND (G04 is kurang yakin) AND (G05 is kurang yakin) AND (G06 is kurang yakin)
AND (G07 is sangat yakin) AND (G08 is cukup yakin) AND (G09 is cukup yakin)
AND (G10 is kurang yakin)

Then
ISPA
RINGAN

ISPA
RINGAN

ISPA
RINGAN

ISPA
RINGAN

ISPA
RINGAN

ISPA
BERAT

ISPA
BERAT

ISPA
BERAT

ISPA
BERAT

ISPA
BERAT

3. Tahapan Mesin Inferensi
Merupakan tahapan untuk membuktikan proses kinerja rule yang terbentuk dari proses sebelumnya. Proses ini
dapat dilakukan dengan memberikan masukan nilai pada setiap variabel yang digunakan. Adapaun proses yang
didapat dalam tahapan ini dapat dilihat berdasarkan pegujian yang dilakukan dengan percobaan dari Seorang
pasien memiliki gejala sebagai berikut, hidung tersumbat 75, pilek 72 batuk 80, sakit tenggorokan 83, pegal-pegal
85, kelelahan 28, demam 28, sulit bernafas 32, pusing 36, kehilangan kesadaran 28. Setelah nilai input diberikan
maka Fuzzy akan melakukan proses pengujian untuk memberikan keluaran yang dihasilkan.
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4. Tahap Defuzzyfikasi
Dalam proses Defuzzyfikasi yang akan dilakukan, proses tersebut akan menggunakan perhitungan dalam
persamaan 2 berikut ini :

𝑧 =

∑𝑛𝑖=1 𝑤𝑖𝑧𝑖
𝑤𝑖

(2)

(0 ∗ 1) + (0 ∗ 1) + (0 ∗ 1)+ . . . +(0.7 ∗ 0.8)+. . . +(0 ∗ 0.4)
0 + 0 + 0+. . .0.7+. . . +0
0.56
𝑧 =
= 0.8
0.7
𝑧 =

Dari hasil perhitungan proses Defuzzyfikasi, Hasil yang diperoleh sebesar 0.8 dimana tahap defuzzyfikasi
diatas menunjukkan diagnosa ISPA ringan. Dengan demikian hasil diagnosis dari kasus diatas adalah ISPA
Ringan.
3.2 Analisis Identifikasi Penyakit ISPA dengan ANN
Setelah proses analisis dengan menggunakan Logika Fuzzy, proses identifikasi akan dilanjutkan dengan
menggunakan ANN. Tahapan proses analisis ANN akan diawali dengan melakukan transformasi data dengan
menggunakan Persamaan.1 yang sudah dijelaskan diawal. Data yang akan ditranformasi ini didapat dari proses
Fuzzy diawal. Adapun hasil transformasi yang sudah dihasilkan dapat dilihat pada Tabel.5 dibawah ini :
Tabel 5. Hasil Transformasi Data ANN
X1
0.9000
0.8529
0.6647
0.6176
0.8529
0.2882
0.3353
0.2882
0.2882
0.2882

X2
0.8529
0.6647
0.9000
0.6647
0.9000
0.3353
0.2788
0.3353
0.2412
0.2412

X3
0.8529
0.9000
0.8624
0.6176
0.4765
0.2882
0.3071
0.3353
0.2882
0.2412

X4
0.8435
0.8529
0.8906
0.7118
0.3824
0.3353
0.3824
0.3353
0.2882
0.3353

X5
0.9000
0.8529
0.8529
0.6647
0.4765
0.3353
0.2882
0.2788
0.3353
0.3353

X6
0.8812
0.9000
0.9282
0.5706
0.3353
0.3353
0.3353
0.2412
0.3353
0.2882

X7
0.4765
0.6176
0.3447
0.2882
0.2882
0.8529
0.6647
0.6647
0.9000
0.8529

X8
0.3824
0.6647
0.2882
0.3824
0.2882
0.6647
0.9000
0.6176
0.8529
0.6647

X9
0.4294
0.6271
0.1941
0.3353
0.3824
0.2882
0.3824
0.2882
0.8529
0.6176

X10
0.3824
0.5706
0.3259
0.2882
0.3353
0.3353
0.3353
0.2882
0.2882
0.2882

T
0.1000
0.1000
0.1000
0.1000
0.1000
0.9000
0.9000
0.9000
0.9000
0.9000

Setelah dilakukan proses transformasi pada data, tahap selanjutnya adalah melakukan proses pelatihan dan
pengujian pada jaringan. Proses ini dilakukan dengan mengadopsi aturan yang dihasilkan dari proses sebelumnya
untuk diuji kembali dengan menggunakan ANN. Adapun hasil proses tersebut dapat disajikan pada tabel 6 di
bawah ini:
Tabel 6. Hasil Pelatihan dan Pengujian Jaringan
Pola Jaringan
Pola 10-4-1
Pola 10-7-1
Pola 10-10-1
Pola 10-15-1
Pola 10-20-1

MSE
0.009902
0.009879
0.009555
0.009182
0.00961

MAPE
8.516263
8.429088
8.291709
8.036776
8.147091

Akurasi
91.48374
91.57091
91.70829
91.96322
91.85291

Berdasarkan Tabel.6 yang disajikan diatas, dapat dilihat bahwa jaringan yang terbaik dalam melakukan
proses identifikasi pada penyakit ISPA berada pada pola jaringan dengan pola 10-15-1. Pola ini menyajikan nilai
rata rata kesalahan berdasarkan MSE sebesar 0.00912 dan MAPE sebesar 8.036776%. serta nilai akurasi sebesar
91.96%.
Untuk melihat hasil pengujian dari proses identifikasi pada penyakit ISPA yang sudah dilakukan, dapat
dilihat pada tabel 7 di bawah ini:
Tabel 7. Hasil Identifikasi Penyakit ISPA
Target
0.1000
0.1000
0.1000
0.1000
0.1000

Y_Output
0.0658
0.0201
0.2143
0.2593
0.0644
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Target
0.9000
0.9000
0.9000
0.9000
0.9000

Y_Output
0.9412
0.8516
0.9608
0.8649
0.9421

Dari tabel 7 di atas, menunjukan bahwa hasil output jaringan identifikasi penyakit ISPA menyajikan hasil
yang cukup tepat dan akurat. tidak hanya tabel hasil identifikasi, adapun grafik proses analisis ANN juga
menunjukan hasil yang optimal yang dapat dilihat pada gambar 4 di bawah ini:

Gambar 4. Analisis ANN
Berdasarkan gambar 4 di atas, menjelaskan bahwa ANN memberikan hasil analisis yang cukup baik dalam
proses identifikasi dengan hasil perhitungan pembelajaran terawasi. Dari proses identifikasi ini, dapat dilihat
bahwa model identifikasi yang dikembangkan dengan menggunakan konsep logika Fuzzy dan ANN dapat
memberikan sebuah proses yang kompleks dalam menentukan penyakit ISPA. Hasil yang diberikan sudah cukup
membuktikan bahwa model ini dapat memaksimalkan proses identifikasi sebelumnya. Nilai akurasi yang
dihasilkan dari prose komparasi berdasarkan keluaran dengan melakukan perbandingan dengan proses manual
sudah dapat membuktikan kebenaran dari kerja proses identifikasi yang dilakukan. Sehingga keluaran jaringan
memberikan ketepatan nilai untuk dijadikan sebuah keputusan dalam menentukan penyakit ISPA.

4. KESIMPULAN
Model identifikasi dengan Fuzzy Neural Network (FNN) dapat dikembangkan untuk melakukan proses penentuan
penyakit ISPA. Proses pembahasan dalam model ini cukup efektif menyempurnakan bentuk identifikasi
sebelumnya sehingga hasil yang diberikan cukup optimal. Berdasarkan pembahasan, Logika Fuzzy mampu
digunakan untuk memberikan kepastian pada data dan aturan identifikasi yang bersifat kabur sehingga proses
identifikasi pada penyakit ISPA yang dilakukan ANN akan dapat memberikan hasil yang maksimal. Kombinasi
kedua konsep yang dikembangkan pada model identifikasi ini sangat efektif untuk menyajikan sebuah proses
diagnosa yang didasari dari Knowladge Based System yang didapat dari Fuzzy Inference System. Tujuan yang
dicapai dalam pembahasan ini adala melakukan pengembangan pada sebuah model identifikasi yang tersktruktur
untuk menghasilkan keluaran yang cukup baik. Manfaat yang didapat adalah memberikan sebuah informasi secara
dini untuk pencegahan agar terhindar dari penyakit ISPA.
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