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ABSTRAK 

 
     Penelitian ini dilakukan untuk merancang Early 

Warning System dalam Menentukan Penyakit 

Jantung. Hal ini dikarenakan biaya konsultasi 

penyakit jantung yang tidak murah serta 

keterbatasan tenaga  ahli  yaitu  dokter  spesialis 

penyakit jantung mengakibatkan lambatnya 

penanganan  pasien,  sehingga  dibutuhkan suatu  

alat  yang  dapat  membantu  untuk  diagnosis pasien 

penyakit jantung. Metode yang digunakan pada 

penelitian ini adalah Penalaran Case Based 

Reasoning dengan Algoritma Nearest Neighbor. 

Metode pengembangan pada penelitian ini adalah 

waterfall menggunakan analisis sistem PIECES 

(Performance, Information, Economic, Control, 

Efficiency, Service). Perangkat lunak yang 

dikembangkan  menggunakan HTML (Hypertext 

Markup Language). Selain itu juga digunakan 

program PHP dan MySQL untuk membuat sistem 

informasi menjadi akurat. Hasil dari penelitian ini 

adalah Perancangan Early Warning System dalam 

Menentukan Penyakit Jantung Menggunakan 

Metode Case Based Reasoning Algoritma Nearest 

Neighbor untuk memudahkan pasien dalam 

menentukan penyakit jantung. 

 

Kata Kunci : Early Warning System, Penyakit 

Jantung, Case Based Reasoning, Algoritma Nearest 

Neighbor 

 

 
 

1. PENDAHULUAN 
     Kesehatan adalah kondisi umum dimana 

seseorang dapat melakukan berbagai aktifitas dan 

terbebas dari segala macam penyakit. Penyakit 

jantung  merupakan  salah satu  penyakit  yang 

berbahaya dan  penyebab kematian yang sangat 

pupoler di dunia jika tidak ditangani dengan baik. 

Data WHO tahun 2015 menunjukkan bahwa 70% 

kematian di dunia disebabkan oleh Penyakit Tidak 

Menular (39,5 juta dari 56,4 kematian). Dari seluruh 

kematian akibat Penyakit Tidak Menular (PTM) 

tersebut, 45% nya  

 

 

 

 

 

disebabkan oleh Penyakit jantung dan pembuluh darah, 

yaitu 17.7 juta dari 39,5 juta kematian. Sebesar 1,5% 

dengan prevalensi tertinggi di Indonesia, Riskesdas 2018 

menunjukkan pravelensi penyakit jantung berdasarkan 

diagnosis dokter. (kementerian kesehatan, 2019) 

Kasus-kasus yang tersimpan dalam rekam medis 

mengenai diagnosis penyakit jantung oleh  tenaga  ahli  

untuk  menentukan  jenis  penyakit  jantung  yang diderita 

oleh pasien dapat digunakan kembali sebagai acuan untuk 

menentukan jenis penyakit jantung ketika ada kasus baru.  

Penalaran berbasis kasus atau case based reasoning 

(CBR) merupakan istilah yang digunakan untuk 

memanfaatan kasus yang telah terjadi sebelumnya atau 

kasus lama. Dalam case based reasoning sendiri ada 

beberapa proses yaitu retrieve, reuse, revise dan retain. 

Pada fase retrieve ada banyak metode yang di gunakan 

untuk pengambilan kasus lama yang relevan dengan  

kasus  baru.  Fase  retrieve  merupakan  salah  satu  tahap  

penting  dalam  siklus  CBR. Beberapa metode  retrieve 

adalah  dengan  menggunakan metode  nearest  neighbor 

similarity.  Fase revise merupakan bagian dari adaptasi 

sistem terhadap kasus yang belum berhasil didiagnosis.  

Fase Retain yaitu menyimpan pengalaman-pengalaman 

tersebut ke dalam basis data pada sistem pakar yang 

mungkin akan digunakan kembali. 

Biaya konsultasi penyakit jantung yang tidak murah serta 

keterbatasan tenaga  ahli  yaitu  dokter  spesialis penyakit 

jantung mengakibatkan lambatnya penanganan  pasien,  

sehingga  dibutuhkan suatu  alat  yang  dapat  membantu  

untuk  diagnosis pasien penyakit jantung. Hal tersebut 

yang melatarbelakangi penulis untuk membuat sebuah 

sistem yang dapat membantu untuk mempermudah pasien 

dalam mengetahui apakah terindikasi penyakit jantung, 

yaitu dengan menyusun Karya Akhir ini yang berjudul 

“Perancangan Early Warning System Dalam 

Menentukan Penyakit Jantung Dengan Menerapkan 

Metode Penalaran Case Based Reasoning Algoritma 

Nearest Neighbor.”  

mailto::%20sintafatwana@yahoo.com1
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2. ISI PENELITIAN 
2.1 Definisi Sistem Pakar 

      Sistem pakar merupakan cabang dari ilmu 

pengetahuan AI atau disebut juga dengan Artifical 

Intelegence. Sistem ini mulai dikembangkan pada 

pertengahan tahun 1960. Saat ini cukup banyak 

sistem pakar yang telah dibuat oleh para ahli, sistem 

pakar yang pertama kali muncul yaitu General 

Purpose Problem (GPS) yang dikembangkan oleh 

Newel dan Simon. Selain GPS ada beberpa jenis 

sistem pakar yang telah dikembangkan, seperti 

DENDRAL untuk mengidentifikasi struktur molekul 

campuran yang tak dimengerti, MYCIN dalam kasus 

tertentu digunakan untuk mendiagnosis suatu 

penyakit, FOLIO digunakan dalam membantu 

memberikan keputusan bagi seorang manager dalam 

stok dan investasi, SOPHIE digunakan untuk 

menganalisa sirkuit elektronik, XCON & XSEL 

untuk membantu konfigurasi suatu struktur 

komputer berskala besar, DELTA biasanya dipakai 

guna pemeliharaan lokomotif listrik diesel, dan 

sebagainya (sutojo dkk, 2011). 

 

2.2 Penyakit Jantung 

 (Wahyudi, 2017) Jantung adalah alat tubuh yang 

berfungsi sebagai pemompa darah, yang sudah mulai 

bekerja sejak bayi dalam kandungan ibunya dan 

tidak akan berhenti selama kita hidup. Jantung 

terletak dalam rongga bagian kiri, tepatnya terletak 

diatas sekat diagfragma yang memisahkan rongga 

dada dengan rongga perut, dalam jantung ototlah 

yang berfungsi untuk memberikan rangsangan 

denyutan pada jantung sehingga mampu memompa 

darah keseluruh tubuh. Otot jantung terbentuk dari 

serabut-serabut otot yang bersifat khusus dan 

dilengkapi jaringan syaraf yang secara teratur dan 

otomatis memberikan rangsangan berdenyut bagi 

otot jantung. Dengan denyutan ini jantung 

memompa darah yang kaya oksigen dan zat 

makanan keseluruh tubuh termasuk arteri coroner, 

serta memompa darah yang kurang oksigen ke 

paruparu untuk mengambil oksigen.  

     Klasifikasi penyakit jantung dalam penelitian ini 

terbagi menjadi 4 jenis penyakit jantung, yaitu 

Penyakit Jantung Koroner, Penyakit Jantung 

Bawaan, Endorkarditis, Aritmia. Penyakit Jantung 

tersebut adalah 4 Jenis penyakit jantung yang paling 

umum terjadi. (dr. I Made Putra Swi Antara, 2020). 

     Proses diagnosis penyakit jantung dilakukan 

dengan cara memasukkan kondisi yang dialami 

pasien (faktor gejala) sebagai kasus baru. Kemudian 

menghitung similaritas atau kesamaan berdasarkan 

kemiripan faktor gejala dengan kasus-kasus 

sebelumnya yang tersimpan dalam basis kasus. 

Setiap faktor gejala masing-masing memiliki bobot 

dengan nilai tertentu berdasarkan penyakit yang 

dialami pasien.  

 

2.3 Definisi Diagnosis 

       Diagnosis adalah hasil dari evaluasi dan itu 

mencerminkan temuan. Evaluasi disini merupakan upaya 

yang dilakukan untuk menegakan atau mengetahui jenis 

penyakit yang diderita oleh seseorang atau maslah 

kesehatan yang dialami oleh masyarakat. Penilaian 

tersebut dapat dilakukan melalui pemeriksaan fisik, tes 

laboratorium, atau sejenisnya. Untuk memperjelas hasil 

diagnosis dapat dibantu oleh pakar pada bidang tertentu 

dan program komputer yang dirancang untuk 

memperbaiki proses pengambilan keputusan. 

 

 

2.4 Definisi Basis Data 

      Menurut Connolly dan Begg (2016), basis data adalah 

sebuah kumpulan data yang secara logis terkait dan 

dirancang untuk memenuhi suatu kebutuhan informasi 

dari sebuah organisasi.  

      Menurut Connolly dan Begg (2016), sistem basis data 

adalah kumpulan dari program aplikasi yang berinteraksi 

dengan basis data bersama dengan Database Management 

System (DBMS) dan basis data itu sendiri. 

      Menurut Indrajani (2015), basis data adalah kumpulan 

data yang saling berhubungan secara logis dan didesain 

untuk mendapatkan data yang dibutuhkan oleh suatu 

organisasi. 

 

 

2.5 Metode Case Based Reasoning 

      Case Based Reasoning (Minarni dkk, 43:2017) (CBR) 

mempunyai kemampuan yaitu membandingkan kasus 

baru dengan kasus yang lalu (lampau). Jika pada kasus 

baru tesebut memiliki kemiripan dengan kasus lampau, 

CBR akan memberikan solusi dari kasus lampu guna 

menyelesaikan kasus baru tersebut. Jika kasus baru 

tersebut tidak adanya kecocokan dengan kasus lampau 

yang ada, CBR akan melakukan proses adaptasi yaitu 

memperbaharui pengetahuan lampau (kasus lampau) agar 

menyesuaikan dengan kasus yang baru guna 

menyelesaikan kasus baru tersebut. Selanjutnya 

pengetahuan baru yang telah didapat akan disimpan 

sebagai salah satu basis kasus. CBR menggunakan ilmu 

kecerdasan buatan yang memfokuskan pemecahan 

masalah berdasarkan pengetahuan dari kasus-kasus 

lampau (sebelumnya). Berikut tahap – tahap dalam 

metode CBR : 

1.Retrieve 

Mengambil kembali kasus lama yang paling mendekati 

kemiripan (similar) dengan kasus yang baru. 

2.Reuse 

Menggunakan informasi dari kasus lama guna 

memecahkan masalah pada kasus baru. 

3.Revise 

Mengadaptasi solusi dari kasus terdahulu menjadi solusi 

permasalahan yang baru. 

4.Retain 

Menyimpan pengalaman dari kasus baru tersebut kedalam 

database.
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2.6 Nearest Neighbor Similarity 
     (Minarni dkk, 45:2017) Penerapan Algoritma 

Nearest Neighbor dalam metode Case Based 

Reasonig merupakan suatu teknik yang 

digunakan dalam mencari jarak terdekat dari 

masing-masing kasus (cases) yang terdapat dalam 

database, dan menghitung berapa ukuran nilai 

kemiripan (similarity) setiap source case yang ada 

dalam databse dengan target case. untuk 

menghitung ukuran nilai kemiripan kasus, 

digunakan rumus berikut : 

 

           (            )

 
                   

          
 

 

Keterangan : 

Problem : kasus baru 

Case : kasus yang ada dalam penyimpanan (case) 

W : weight (bobot yang diberikan pada atribut ke-

i)  

S : similarity ( nilai kemiripan ) 

 

2.7 PHP 

      Menurut Nugroho (2017) PHP adalah skrip 
bersifat server-side yang ditambahkan ke dalam 

HTML. PHP sendiri merupakan singkatan dari 

Personal Home Page Tools.Skrip ini akan membuat 

suatu aplikasi dapat diintergrasikan ke dalam HTML 

sehingga suatu halaman web tidak bersifat statis, 

namun menjadi bersifat dinamis. Sifat server side 

berarti pengerjaan skrip dilakukan di server, baru 

kemudian hasilnya dikirimkan ke browser.PHP 

(PHP Hypertext Preprocessor) adalah bahasa 

pemrograman yang berjalan dalam sebuah 

webserver dan berfungsi sebagai pengolah data pada 

sebuah server. 

 

2.8 Database MySQL 

      Menurut Nugroho (2017) Database Mysql 

merupakan sistem manajemen basis data SQL yang 

sangat terkenal dan bersifat open source. MySQL 

dibangun, distribusikan dan didukung oleh MySQL 

AB. MySQL AB merupakan perusahaan komersial 

yang dibiayai oleh pengembang MySQL.MYSQL 

dapat didefinisikan sebagai sistem manajemen 

database. Database sendiri merupakan struktur 

penyimpanan data. Untuk menambah, mengakses 

dan memperoses data yang disimpan dalam sebuah 

database komputer, diperlukan sistem manajemen 

database seperti MySQL server.  

 

2.9 Analisis Data Penyakit Jantung 

Dalam mendiagnosa suatu penyakit perlu diketahui 

terlebih dahulu gejala - gejala yang ditimbulkan. 

Meskipun dari beberapa gejala tersebut hanya hanya 

terlihat langsung, pakar dapat mengambil 

kesimpulan berupa penyakit yang menyerang 

jantung. Berdasarkan data yang telah diambil dari 

seorang pakar dokter jantung bernama Dr. 

Zainuddin, Sp.JP, FIHA terdapat beberapa penyakit 

jantung dan gejalanya yaitu : 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1 Analisis Data Penyakit Jantung 

 

2.10 Implementasi  

Pada sub-bab ini akan diuraikan dan dijelaskan cara atau 

langkah-langkah dalam mengimplementasikan rancangan 

sistem berupa kebutuhan apa saja yang digunakan dalam 

pengujian sistem tersebut. Dalam pembuatan sistem ini 

menggunakan bahasa pemrograman PHP dan software 

XAMPP versi 7.2 sebagai model server yang dapat 

dijalankan dengan mudah tanpa harus menggunakan 

dengan internet terlebih dahulu karena sifatnya masih 

local. Namun ketika sistem sudah jadi dan akan 

digunakan secara online maka nanti diperlukan hosting 

untuk mengaturnya supaya bisa diakses dari mana saja 

jika terkoneksi internet.   

a) Persiapan Instalasi (Tools) yang digunakan. 

Tahap awal yang harus dilakukan dalam instalasi 

yaitu tools apa saja yang dibutuhkan dalam 

imlplementasi. 

b) Pengujian Aplikasi 

Tahap ini dilakukan agar menghindari adanya 

kesalahan yang bias saja terjadi dalam sistem. 

1. Kesalahan dalam penulisan source code program 

2. Kesalahan input basis pengetahuan 

3. Kesalahan saat program dijalankan (running 

program) 
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4. Kesalahan perhitungan running time. 

 

 

c) Evaluasi Aplikasi 

Pada tahap ini diperlukan untuk memastikan 

apakah sistem dapat berjalan dengan baik, serta 

dapat mengetahui atau mengidentifikasikan 

sebuah kesalahan (error) sehingga perbaikan 

dapat segera dilakukan agar system dapat 

berjalan dengan baik sesuai denan yang 

diharapkan 

 

2.11 Contoh Perhitungan Manual Nearest 

Neighbor 

Contoh Kasus: 

 
Gambar 2 Contoh Kasus 

 

User memilih gejala, sistem akan melakukan proses 

pencarian kemiripan gejala yang dipilih dengan 

gejala pada tabel penyakit. Jika terdapat kemiripan 

akan bernilai 1, jika tidak adanya kemiripan bernilai 

0. Pada proses ini sistem melakukan penyelesaian 

dengan metode Case Based Reasoning dengan 

algoritma Nearst Neighboar. Berikut proses 

perhitugan pada sistem: 

1. Perhitungan pada jenis penyakit Jantung 

Koroner 

 

 
Gambar 3 Perhitungan P1 

 

Terdapat 1 gejala yang sama yaitu (G2) dengan 

bobot nilai 0,1. Jika terdapat kemiripan kasus maka 

akan bernilai 1, sedangkan tidak mirip akan bernilai 

0. Sehingga perhitungan prosentase dari (P1) Jantung 

Koroner sebagai berikut : 

    

   
(     )  (     )  (     )  (     )  (     )

                   

 
   

   
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Perhitungan pada jenis penyakit Jantung Bawaan 
 

 
Gambar 4  Perhitungan P2 

 

Terdapat 2 gejala yang sama yaitu (G2) dengan bobot 

nilai 0,1 dan (G10) dengan bobot nilai 0,2. Jika terdapat 

kemiripan kasus maka akan bernilai 1, sedangkan tidak 

mirip akan bernilai 0. Sehingga perhitungan prosentase 

dari (P2) Jantung bawaan sebagai berikut : 

 

   

(     )  (     )  (     )  (     )  (     )  (     )  
(     )   (     )  (     )  (     )

                                       

 
   

   
          

 

3. Perhitungan pada jenis penyakit Aritmia 

 

 
Gambar 5 Perhitungan P3 

 

Terdapat 2 gejala yang sama yaitu (G10) yang memiliki 

bobot 0,1 dan (G23) yang memiliki bobot 0,3. Jika 

terdapat kemiripan kasus maka akan bernilai 1, sedangkan 

tidak mirip akan bernilai 0. Sehingga perhitungan 

prosentase dari (P3) Aritmia sebagai berikut : 

 

   
(     )  (     )  (     )  (     )  (     )

                   

 
   

   
           

 

Dan hasil perhitungan keseluruhan selengkapnya dapat 

dilihat pada Gambar 6. 

 
Gambar 6 Hasil Perhitungan
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Dari gejala yang dipilih oleh user, prosentase 

terendah terdapat pada kode penyakit P1 dengan nilai 

13 % kemudian penyakit P2 dengan nilai 19 %. 

Sedangkan prosentasi tertinggi terdapat kode penyakit 

P3 (Aritmia) dengan nilai 44 %. Solusi permasalahan 

yang akan diberikan adalah solusi dengan bobot 

kemiripan yang paling tinggi. Jadi penyakit Aritmia 

(P3) yang direkomendasikan oleh sistem. 

 

2.12 Use Case Diagram 

 

Merupakan gambaran interaksi diantara komponen-

komponen aplikasi yang memperkenalkan bagaimana 

interaksinya dengan pengguna. 

 
Gambar 7 Use Case Diagram 

 

Pada gambar 7 merupakan bentuk use case diagram 

dari sistem pakar penyakit jantung. Pada use case 

terdiri dari dua aktor yaitu admin dan pengguna dan 

dua belas case antara admin dan pengguna. Case aktor 

admin memiliki case login, mengelola data user, 

mengelola data penyakit, mengelola data gejala, 

mengelola data pengetahuan, mengelola data solusi, 

melihat hasil diagnosa, mengelola data pengguna dan 

mencetak laporan. Sedangkan aktor pengguna memiliki 

case melakukan daftar, login, melihat data penyakit, 

melakukan diagnosa dan melihat hasil diagnosa. 

 

2.13 Class Diagram 

Class diagram menggambarkan struktur sistem dari 

segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk 

membangun sistem. Kelas memiliki apa yang disebut 

atribut dan method atau operasi. 

 

              Gambar 8 Class Diagram 

 

Pada gambar 8 merupakan class diagram sistem pakar 

penyakit jantung. Terdiri dari 10 tabel yang terdiri dari 

tbuser, tbsolusi, tbpengguna, tbpenyakit, tbgejala, 

tbpengetahuan, tbdiagnosa, tbhasil, tbhasil_diagnosa dan 

tbdetail_diagnosa. 

 

2.14 Activity Diagram 

 

 
Gambar 9 Activity Diagram 

 

Pada gambar 9 Activity Diagram menjelaskan proses 

pengguna dalam mendiagnosa penyakit jantung pada 

aplikasi yang dibuat.   
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2.15 User Interface 

1. User Interface Halaman Daftar 

 
Gambar 10 User Interface Halaman Daftar 

2. User Interface Halaman Login 

 
Gambar 11 User Interface Halaman Login 

3. User Interface Halaman Diagnosa  

 
Gambar 12 User Interface Halaman Diagnosa 

4. User Interface Hasil Diagnosa 

 
Gambar 13 User Interface Hasil Diagnosa 

 

 

 

 

 

 

5. User Interface Halaman Laporan Diagnosa 

 
Gambar 14 User Interface Halaman Laporan 

Diagnosa 

 

6. User Interface Tampilan Halaman Penyakit 

 
Gambar 15 User Interface Halaman Penyakit 

 

 

7. User Interface Tampilan Halaman Gejala 

 
Gambar 16 User Interface Halaman Gejala 

 

 

8. User Interface Tampilan Halaman Pengetahuan 

 
Gambar 17 User Interface Halaman Pengetahuan 
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9. User Interface Tampilan Halaman Solusi 

 
Gambar 18 User Interface Halaman Solusi 

 

2.16 Pengujian Black Box 

Berikut pengujian black box pada sistem pakar penyakit 

jantung yang disusun dalam bentuk tabel :  

 
Gambar 19 Pengujian Black Box 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. PENUTUP 
3.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil perancangan, pengembangan dan 

uji coba terhadap sistem    pakar diagnosa penyakit 

jantung menggunakan metode Case Based Reasoning 

dengan algoritma Nearest Neighbor maka dapat 

disimpulkan bahwa metode Case Based Reasoning 

dengan algoritma Nearest Neigbor dapat diterapkan 

dalam mendiagnosa penyakit jantung yang sering dialami 

oleh masayarakat Indonesia pada umumnya.  

            Kemudian Sistem pakar dapat berfungsi dengan 

baik berdasarkan metode dan algoritma yang digunakan 

dalam mendiagnosis penyakit jantung, dan dapat 

memberikan solusi yang tepat terhadap pengguna yang 

menggunakan sistem ini untuk mendignosis penyakit 

jantung. 

 

3.2 Saran 

Berikut adalah beberapa saran yang dapat dilakukan 

oleh peneliti guna mengembangkan sistem agar menjadi 

lebih baik lagi : 

1. Dengan Menggunakan Metode Case Based 

Reasoning dengan algoritma Nearest Neighbor 

nantinya bisa dikembangkan tidak hanya 

mendiagnosis penyakit jantung saja, tapi dapat 

menyelesaikan kasus kasus lainya seperti kerusakan 

pada komputer, mobil, dll. 

2. Untuk Kedepannya Dengan Menggunakan Metode 

Case Based Reasoning diharapkan peneliti bisa 

menggunakan algoritma yang lain selain Algoritma  

Nearest Neigbor untuk menyelesaikan permasalahan 

yang terjadi pada sistem pakar yang telah dibuat . 

3. Sistem yang dibuat juga bisa dikembangkan ke 

dalam sistem basis mobile. 
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