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ABSTRAK
Sistem pakar berfungsi sebagai media untuk menampung pengetahuan atau keahlian seoaftmg pakar, kemudian mengelolanya
agar dapat digunakan untuk membantu mengimplementasikan peranan pakar tersebur Diharapkan dengan demikian
pengetahuan yang dimiliki oleh pakar tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan lebih efisien dan aplikatif. Aplikasi
sistem pakar akupressure dengan menggunakan pijatan di kaki dibuat untuk membantu mendeteksi gangguan kesehatan yang
dialami oleh seseorang dengan memberikan solusi terapi dengan menggunakan pijat refleki kaki berupa grafis yang harus
dipijat oleh pengguna- Aplikasi ini juga dilengkapi dengan informasi seputar kesehatan, secara khusus juga diberikan teori
dasar tentang pijat refleksi kaki. Dipilihnya teknik pengobatrn alternatif ini karena titik-titik yang harus diberikan pemijatan
relatif mudah untuk dilihat, teknik pemijatannya relatif mudah untuk dilakukan dan relatif aman untuk dilakukan oleh siapapun.
Saat ini teknik ini banyak digunakan orang untuk pengobatan gangguan kesehatannya dan terbukti cukup handal serta dapat
dilaklrkan dengan biaya ringan. Aplikasi yang dibangun dilengkapi dengan sistem pengelolaan pengetahuan ayng mudah
digunakan dan dinamis. Artinya bahwa pakar dapat menambahkan, mengubah, dan menghapus pengetahuan atau ahran baru
tanpa harus memulai dari awal. Aplikasi dikembangkan dengan menggunakan Expert System Development Life Cycle
GSDrc), bahasa pemrograman Microsoft Visual Basic 6.0, dan basis data menggunakan Microsoft Access.

Kata kunci: Sistem Pakar, Akupressure, Expert System Development Life Cycle @SDLC).

1.

PBNDAHT'LUAN

2.

Sistem akupressure atau yang lebih sering dikenal

pijat refleki nrerupakan salah satu
bennrk pengobatan altematif yang populer
dimasyarakat. Hal ini karena pengobatan jenis ini
sebagai dengan

relatif mudah dilakukan dan tidak rnenggunakan obat-

obatan kimia tau rarnuan lain.

Hal yang

sangat

berpengaruh terhadap keberhasilan penyembuhan
dengan terapi ini antara lain diagnosis penyakit yang
tepat, akurasi tempat pemijatan, dan proses pemijatan

BAIIAN DAN METODE

2.l Teori Akupressure
Tempi Akupressure pada dasamya adalah

terapi

pengobatan dengan rnenggunakan teknik penyembuhan pijat Reflelsi, yaitu melakukan pemijatan pada
daerahdaerah refleki yang terhubung pada organ
tubuh yang mengalami gangguan, dengan teknik dan
rnetode pemijatan yang sesuai nenggunakan alat bantu
yang tumpul seperti stik atau jari-jari tangan[6].

yang harus dilakukan dengan tekun.

Biasanya pasien dapat menghubungi ahli terapi
akupressure untuk mendapatkan terapi ini, atau pasien
mencoba rnelakukan sendiri. Pasien belajar teknik
pengobatan ini dengan membaca buku-buku yang
banyak beredar dipasaran. Masalah yang timbul adalah
buku-buku yang ada tidak terstruknr dengan baik dan

keluhan yang dicanhrmkan adalah penyakitnyq bukan
gejala dari penyakit. Padahal yang diketahui oleh
pengguna adalah gejala penyakit.

Dari permasalahan tersebut disusun suatu sistem pakar
untuk nrendiagnosis penyakit dari keluhan yang
dialami oleh user dengan rnemberi solusi berupateknik
terapi akupressure. Hasil yang diberikan kepada user
adalah diagnosis dari penyakit dan grafik titik{itik
refleksi kaki yang harus dipijat oleh user.

Terapi Akupressure dapat dilakukan pada keselumhan
titik refleksi yang tersebar di seluruh bagian tubuh,
namun titik-titik reflelsi pada kaki (yang menjadi fokus
terapi Sistem Pakar Akupressure ini), terhitung sudah

lengkap (terhubung dengan semua organ tubuh
lainnya), selain itu rnenurut Dr.Eunice Ingham (ahli
refleksiologi), kaki merupakan organ yang nemiliki
sensitivias dnggi t3l.

22 Metode Perancangan Sistem
Sistem pakar dikembangkan dengan netode yang
disebut dengan Expert System Development Life Cycle
(ESDLC), terdiri dari tahapan [5]:
o P roblem ldentification(dentifrkasi Masalah)
o Preliminary Requirement Analysis & Knowkdge
Acuisition (Analisis Kebutuhan dan Akuisisi
Pengetahuan)
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o

Selection

of ES Tools @emlihan Tools

organ pemafasannya (seperti hidung paru_paru,
dll). Sehingga pengontrolan hanya difokuskan pada
system pemafasan dan organ hrbuh ymg

Sistem

Pakar )
Representation (Representasi pengetahuan)

.
o Verification & Validationfferifrkasi dan validasi)
. Implementaion (Implernentasi )
. Operation & Maintenance ( pengoperasian dan

rnengalami gangguan

2.

Pemeliharaan)

secara real oleh user.

Mekanisnre penalaran sistem pakar yang dikembangkan menggunakan forward clwining, dan untuk rre_

mudahkan pengguna dalam memasukkan jenis keIuhannya makajenis keluhan dibagi berdasarkan sistem yang mengalami gangguan. Sistem tubuh dibagi
nrenjadi: mata penglihatan, otot tulang sendi, keluhan
umum, kepala otak psikologi, jantung telinga.pen_
dengaran, saluran kencing kulir rambut kuku, per_
nafaqan,

gorokan

_perut

pencemzum,

tlOltl ll.

saj a..

Gejalaspesifik gingguan keseharan
Gejala-gejala gangguan kesehatan yang dirasakan

dan mulut lidah

3. Ciri-ciri

gangguan yang dia temukan/rasakan pada
ini lebih spesifik dari
pararneter sebelumnya.

tubuhnya pararneter ciri

Perancangan proses dilakukan dengan nremakai alat
DFD (termasuk diagram konteks)
lengkap dengan P-SPEC dan kamus datanya.
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Akuisisi pengetahuan dilahkan dengan cara wawan_
cara langsung dengan pakar pengobatan alternatif
Akupressure dan mempelajari buku-buku penunjang

I

I

I

J
=
I

i**l

tentang teknik terapi akupressure dan pemijatan refleksi
yang ada.
Sistem yang dibangun mempunyai frrngsi antara lain:
1. Mengelola basis pengetahuan.

2. Melayani proses diagnosa gangguan kesehatan
berdasarkan inputan gejala gangguan kesehatan
3.

pada system tubuh dari user danbasis pengetahuan.
Menampilkan altematif solusi pengobaan dengan
rnetode Akupressure yang terseleksi berdasarkan
proses diagnosa..

4. Menampilkan gambar & titik-titik refleksi kaki
yang terselel<si berdasarkan proses diagnosa.

kosedur yang ada didalam sistem terdiri dari:

l.

Penginputan pengetahuan bam.

2. Pengeditan

pengetahuan yang sudah ada dalam

sistem

3.
4.

Gambar 1. Diagram Konteks Sistem
3.

HASILDANDISKUSI

Sistem diimplenrentasikan menggunakan Vizual Basic
6.0 dengan pengelolaan data nrenggunakan Microsoft
1oo. Keduanya dipilih karena rurmpu diintegrasikan

dengan baik dan mudah dalam pemrogramannya.
Untuk nrenampilkan hasil grafft dari titik-titik reflelsi
dari terapi digunakan Adobe Photoshop 7.0. Grafft titik
refleksi ini nrenrerlukan pengolahan gambar khusus
karena penomoftur titik reflelsi pada gambar disesuaikan dengan hasil diagnosis.

Konsultasi unnrk rnencari kesimpulan dan solusi
terapi Akupressure berdasarkan proses diagnosa
gangguan kesehatan user
Penyampaian dan pengeditan informasi tambahan
seperti penjelasan rnengenai system tubuh rnenusia,
serta netode
teknik pengobatan Alanpressure
pada titik+itik refleksi kaki.
Menampilkan dan rnencetak dokurnentasi hasil

&

5.

konsulasi.
Pararneter-paranreter yang harus diperhatikan dalam
proses akuisis pengetahuan tentang diagaosa kesehatan
dan pengobatan Akupressure diantaranya adalah
sebagai berikut:

I.

Sistem dan organ tubuh yang terganggu
Misalnya user mengalami sesak nafas, berarti user

mengalami gangguan pada system pernafasarutya,

dan itu nrenendakan ada masalah pada salah satu

Gambar 2. Form Menu User.

Berikut hasil contoh hasil akuisis pengetahuan untuk
proses diagnosis, hasil ini diimplenrentasikan dalam
dalam basis pengetahuan sebagaimana pada gambar 4
dan gambar5.
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lain=no) AND (benjolan lembek &bengkak di
sudut rahang=no) AND @lek/Bersin-bersin-no)

AND
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(Perokok/peminum=no)
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(Serak=ng;
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Gambar 4. Tabel pertanyaan
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l. IF
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Gambar3. Contoh Cabang Pohon Hasil Akuisisi
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Gambar 5. Tabel Rule

Selanjutnya pada tahap pengambilan kesimpulan
(hasil diagnosis) diberikan titik terapi (gambar 6) dan
kemudian diterjemahkan dalam tabel refleksi (gambar
7)

gejala...=no) AND (benjolan lembek knpa gejala
lain=yes ) TIIENT98
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Gambar 6. tabel terapi

gejala...=no) AND (benjolan lembek tanpa gejala

lainaro) AND (benjolan lembek &bengkak di

6.

sudut rahang=no) AND @ilek/Bersin-bersin=ao)
AND @erokol'y'peminum=yes) TIIEN T 1l
IF (Nyeri tenggorokan=yes) AND (suhu 38'C&
gejala...=no) AND @enjolan lembek tanpa gejala
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sudut rahang=no) AND @lelc/Bersin-bersin=no)
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TIMN T 12
7. IF (Nyeri tenggorokan=yes) AND (suhu 38'C&
gejala...=no) AND (benjolan lembek tanpa gejala
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GambarT. tabel
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Hasil akhir dari sistem ini adalah grafik yang yang
merupakan titik-titik refleksi yang harus dipijat
sebagai terapi dari penyakit yang didiagtosis oleh

[7]

sistem pakar berdasar keluhan user.

t8l

Halvorson, Michael. 2C0l."Step by Step Microsofi
Visual Basic 6.0 Professionaf', Iakafia- PT. Elex

Media Komputindo, 2001
Pamungkas,

k,"Tip&Tik Microsofi Vistnl

Basic

6.0', lakarta,IT.
Soewito.M, DS, "Refleksiologi Penyembuhnn
nnpa obat injelcsi dan operasf', Jakafta Titik
Elex Media Komputindo, 2001

t9l

Terang 1996.

[0] RG, Sunyoto, Acp, "Pijat

[

ReJlel<si

(l)",

Semarang, Efftrar & Dahara Pri ze, 1996.
1] Smith, Tony, k. "Pefiolongan Pertama Doloer di
RumahAnda", Jalarta, Dian Ralqyat, 2004.

Gambar 8. Contoh gambar titik refleksi
Sistem yang direalisasikan cukup mampu melakukan

operasi seperti yang telah dirancang. Selain itu
diberikan fungsi tambahan berupa informasi umum
tentang akupressure, teknik-teknik pemijatan yang
bisa dilakukan, informasi tentang kesehatan umum
serta rrcnu khusus pakar untuk nrengedit dan
menambah info yang ada dalam sistem yang
direalisasikan.

4.

KESIMPTJLAN

Telah diimplenrentasikan sistem pakar untuk detelcsi
penyakit berdasarkan keluhan user dan solusinya
dengan terapi akupressure. Perangkat lunak ini rnemberikan kemudahan pada user untuk nrempraktekkan

terapi akupressure dengan rremberikan keluaran
berupa grafik dengan titik-titik refleksi yang bersesuaian dengan

hasil diagrosis penyakit.
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