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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan penyakit di dunia mengalami peningkatan disetiap 

tahunnya. Kanker Prostat merupakan salah satu daftar penyakit yang berbahaya 

saat ini. Masyarakat pada umumnya memiliki sebuah asumsi bahwa penyakit 

Kanker Prostat merupakan tumor ganas yang tumbuh pada prostat, kelenjar 

seukuran kacang walnut dibawah kandung kemih pria yang fungsinya 

memproduksi sperma. Sebagian besar Kanker Prostat tumbuh sangat lambat, 

namun merupakan kanker ganas, dan kanker yang dapat menyebar ke bagian 

tubuh lain, khususnya tulang dan kelenjar getah bening. 

Kanker Prostat disebabkan karena asupan kalsium berlebih meningkatkan 

risiko Kanker Prostat pada usia lanjut dengan mekanisme penurunan regulasi 

vitamin D aktif. Salah satu alternatif untuk mencegah adalah melalui 

intraprostatic conversion dari 25(OH) vitamin D menjadi vitamin D aktif 

(Rindiastuti, 2007). Hal ini tak sejalan dengan pernyataan (Siswono, 2003), bahwa 

penyebab kanker prostat ditentukan oleh dua hal yaitu faktor genetik dan faktor 

lingkungan. Faktor risiko lain yang tidak kalah penting adalah usia di atas 50 

tahun, pembesaran prostat jinak, infeksi virus, riwayat Kanker Prostat dalam 

keluarga, pola hidup, dan pola makan. 

Hal ini menciptakan paradigma dikalangan usia lanjut untuk 

mengkonsumsi kalsium dalam jumlah banyak, padahal konsumsi kalsium berlebih 

khususnya pada pria usia lanjut dapa meningkatkan risiko terkena penyakit 

Kanker Prostat (Astawan M, 2007). Peran kalsium dapat meningkatkan risiko 

Kanker Prostat adalah dengan mekanisme penurunan regulasi 1,25 (OH)2 vitamin 

D, suatu vitamin D aktif yang dapat menghambat proliferasi sel Kanker Prostat 

(Kristall A, dkk, 2002).  

Sistem pakar merupakan suatu sistem terkomputerisasi yang menggunakan 

pengetahuan bidang tertentu untuk mencapai solusi suatu masalah dari bidang 

tersebut. Solusi yang diberikan pada dasarnya sama seperti yang disimpulkan oleh 

seseorang yang banyak mengetahui masalah tersebut (Fauzan, 2012). Sistem 

pakar fuzzy berbasis aturan (rule-based fuzzy expert system/ FES) pernah 

diimplemetasikan pada penelitian diagnosa penyakit Kanker Prostat dengan 
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mengambil data laborat dan data lainnya, dan disimulasikan dengan dokter ahli 

Kanker Prostat yang menghasilkan rasio kemungkinan pasien mengidap Kanker 

Prostat. Sistem dikembangkan menggunakan beberapa tools pemrograman dengan 

data 4641 pasien dari literatur (Brawer dan Kirby, 1999). Selain itu, terdapat juga 

penelitian (Hidayat dan Yusro, 2007) tentang hal ini yang berjudul “Desain 

Sistem Pakar Fuzzy untuk Diagnosis Kanker Prostat”, dimana dalam 

penerapannya menggunakan metode fuzzy Mamdani.  

Pengembangan aplikasi ini, menggunakan penerapan metode fuzzy 

Tsukamoto dalam menyelesaikan permasalahan ini. Selain itu, aplikasi yang 

dibuat berbasis java. Aplikasi ini berguna untuk mendiagnosa seorang pasien 

terkena penyakit kanker prostat atau tidaknya berdasarkan antigen spesifik prostat 

(Prostate Spesific Antigen /PSA), umur pasien (Age), dan volume prostat (Prostate 

Volume /PV) sebagai parameter masukan dan skala risiko kanker prostat (Prostate 

Cancer Risk /PCR) sebagai keluaran.  

  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka perumusan 

masalahnya adalah : 

1. Bagaimana cara mengimplementasikan sistem pakar diagnosis penyakit 

Kanker Prostat menggunakan metode fuzzy Tsukamoto? 

2. Berapa tingkat akurasi metode fuzzy Tsukamoto dalam mengimplementasi 

sistem pakar diagnosis penyakit Kanker Prostat? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan Masalah dalam pengerjaan project akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Menentukan presentase skala resiko kanker prostat (Prostate Cancer Risk 

/PCR) seorang pasien. 

2. Mengimplementasikan metode fuzzy Tsukamoto ke dalam bahasa 

pemrograman JAVA.  

 

1.4 Tujuan 

1. Untuk mengimplementasikan sistem pakar diagnosis penyakit kanker prostat 

dengan menggunakan metode fuzzy Tsukamoto. 
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2. Untuk mengetahui tingkat akurasi metode fuzzy Tsukamoto dalam 

mengimplementasi sistem pakar diagnosis penyakit kanker prostat. 

1.5 Manfaat 

1. Memberikan pengetahuan tentang cara mengimplementasikan sistem pakar 

dalam mendiagnosis penyakit kanker prostat. 

2. Memberikan manfaat apakah metode fuzzy Tsukamoto dapat membantu dalam 

mengatasi permasalahan tentang diagnosis penyakit kanker prostat. 

3.  Mengetahui tingkat akurasi metode fuzzy Tsukamoto. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, maka sistematika penulisan yang 

akan disusun dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

BAB I Pendahuluan 

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, 

manfaat dan sistematika penulisan. 

BAB II Dasar Teori 

Berisi teori-teori mengenai sistem pakar, kanker prostat, logika fuzzy dan 

metode fuzzy inferensi sistem Tsukamoto yang merupakan konsep dasar 

penelitian.  

BAB III Metodologi Penelitian dan Perancangan 

Terdiri dari Studi Literatur, Analisa Data, Analisa Kebutuhan Sistem, 

Perancangan Sistem, Implementasi Sistem, Pengujian, Kesimpulan dan Saran, dan 

Penulisan Laporan. 

BAB IV Implementasi 

Membahas penerapan metode Fuzzy Tsukamoto dalam menentukan 

presentase kemungkinan terkena penyakit Kanker Prostat. 

BAB V Pengujian dan Analisis 

Memuat hasil pengujian dan analisis terhadap sistem yang telah 

direalisasikan. 

BAB VI Penutup 

 Memuat kesimpulan yang diperoleh dari pembuatan dan pengujian 

perangkat lunak yang telah dibuat dalam tugas akhir ini serta memuat saran-saran 

untuk pengembangan selanjutnya. 
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BAB II 

DASAR TEORI 

 

2.1 Sistem Pakar 

2.1.1 Definisi Sistem Pakar 

Definisi sederhana tentang sistem pakar merupakan salah satu sistem 

dalam komputer yang di rancang berdasarkan ilmu kepakaran sehingga dapat 

digunakan layaknya seseorang yang berkonsultasi dengan seorang pakar. 

Sistem pakar adalah suatu sistem yang dirancang didepan komputer 

dengan cara meniru proses-proses pemikiran yang digunakan oleh seorang 

pakar untuk menyelesaikan masalah– masalah tertentu yang biasanya 

memerlukan keahlian seorang pakar (Turban, 1995). 

Sistem pakar (Expert System) dibuat bertujuan untuk dapat 

menyelesaikan masalah yang cukup rumit yang sebenarnya hanya bisa 

diselesaikan oleh para ahli. Pembuatan sistem pakar bukan untuk 

menggantikan ahli itu sendiri melainkan dapat digunakan sebagai asisten 

yang sangat berpengalaman (Kusumadewi, 2003). 

Sistem pakar adalah sistem perangkat lunak komputer yang 

menggunakan ilmu, fakta, dan teknik berpikir dalam pengambilan keputusan 

untuk menyelesaikan masalah-masalah yang biasanya hanya dapat 

diselesaikan oleh tenaga ahli dalam bidang yang bersangkutan (Marimin, 

1992). 

2.1.2 Karateristik Sistem Pakar 

a) Batasan untuk mencakup ruang lingkup tertentu  

b) Penalaran terhadap data yang tidak pasti. 

c) Proses pengembangan dapat dijalankan secara bertahap. 

d) Mekanisme inferensi terhadap basis pengetahuan (knowledge-based) 

dapat dibedakan. 

e) Output yang akan dihasilkan berupa saran pemecahan masalah. 

f) Pengetahuan secara umum berdasarkan kaidah (rule-based) 
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g) Sistem mampu mengembangkan kaidah secara searah yang disesuaikan 

tuntunan oleh interaksi pemakai 

2.1.3 Manfaat Sistem Pakar 

a) Solusi yang akan dihasilkan baik karena nasehat yang konsisten dan 

mengurangi kesalahan. 

b) Dapat menangkap kepakaran yang sangat terbatas. 

c) Memberikan akses pengetahuan yang mudah. 

d) Konsisten untuk melihat secara rinci dan tidak melewatkan informasi 

sedikitpun untuk memberikan solusi yang potensial 

e) Peningkatan terhadap kemampuan problem solving, karena mengambil 

sumber pengetahuan dari banyak pakar 

f) Lebih fleksibel  

 

2.2 Kanker Prostat 

2.2.1 Definisi Kanker Prostat 

       Kanker prostat adalah adanya tumor ganas yang tumbuh pada prostat 

pria. Biasanya penyakit ini dialami oleh pria yang bberusia 65-75 tahun. 

Meski telah banyak penelitian yang dilakukan, namun penyebab pasti 

penyakit ini belum ditemukan. Prostat adalah kelenjar seks pada pria, 

ukurannya kecil dan terletak dibawah kandung kemih, mengelilingi saluran 

kencing (uretra). Prostat memegang peranan penting dalam produksi cairan 

ejakulasi (Widjojo, 2007). 

Kanker prostat merupakan keganasan tersering pada laki-laki di negara-

negara barat, sedangkan pada 10 tahun terakhir negara Asia menunjukkan 

peningkatan indisden, sebagai penanda tumor pada laki-laki dengan keluhan 

sumbatan saluran kencing bagian bawah (Rainy Umbas, 2009).  

2.2.2 Faktor Resiko Kanker Prostat 

  Berikut ini adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

terjadinya kanker prostat. 
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a) Kadar Prostate Spesific Antigen (PSA) 

 PSA adalah kadar protein spesifik yang terdapat pada darah. Kadar 

PSA yang tinggi dapat menjadi faktor kemungkinan terjadinya kanker 

prostat.  

 

b) Prostate Volume (PV) 

 Penderita kanker prostat memiliki prostate volume yang lebih 

tinggi daripada keadaan normal. Hal ini disebabkan tumbuhnya sel-sel 

kelenjar prostat yang tumbuh secara abnormal. 

 c) Usia 

  Semakin lanjut usia seorang pria, maka resiko mengalami kanker 

prostat akan meningkat. Pada usia 80 tahun sebanyak 60-70% pria memiliki 

gambaran histologi kanker prostat. (K.OH, William et al, 2000) 

d) Ras dan tempat tinggal 

  Penderita prostat tertinggi ditemukan pada pria dengan ras Afrika – 

Amerika. Pria kulit hitam memiliki resiko 1,6 kali lebih besar untuk 

menderita kanker prostat dibandingkan dengan pria kulit putih (Moul, J. W., 

et al, 2005). 

e) Riwayat Keluarga 

 Resiko yang lebih besar bisa terjadi 2-3 kali lipat lebih besar pada 

pria yang satu generasi sebelumnya menderita kanker prostat. 

f) Faktor hormonal  

  Peningkatan hormon testosterone pada pria juga menjadi salah satu 

faktor terjadinya kanker prostat.  

g) Pola makan 

  Perkembangan kanker diduga bisa dipengaruhi oleh pola makan 

seseorang. Namun hal ini belum bisa dijelaskan dengan pasti disebabkan 

oleh banyaknya faktor lain. 
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2.2.3 Gejala Kanker Prostat 

Beberapa gejala yang ditimbulkan apabila menderita kanker prostat 

adalah : 

a. Terasa nyeri saat berkemih 

b. Terasa nyeri saat ejakulasi 

c. Terjadi nyeri pada punggung  

d. Hematuria (adanya darah pada air kemih) 

e. Nokturia (berkemih pada malam hari) 

2.2.4 Diagnosa 

  Diagnosa yang dapat dilakukan untuk mengetahui adanya penyakit 

kanker prostat yaitu dengan melakukan pemeriksaan PSA (Prostate Spesific 

Antigen) atau pemeriksaan colok dubur. PSA adalah pemeriksaan kadar 

PSA yang merupakan protein dalam darah. Protein tersebut dihasilkan oleh 

sel-sel kelenjar pada prostat. Kemungkinan menderita kanker prostat lebih 

besar apabila kadar PSA semakin tinggi. Kadar normal PSA sdalam darah 

yaitu 0-4 ng/ml (nanogram per milliliter), dan kadar PSA untuk menentukan 

terjadinya kanker prostat pada seseorang adalah lebih dari 10 ng/ml.  

  Selain PSA diagnosa dapat dilakukan dengan pemeriksaan colok 

dubur pada penderita kanker prostat yang dapat diamati dari adanya 

benjolan keras yang tidak beraturan.   

2.2.5 Pengobatan Kanker Prostat 

   Jenis pengobatan yang dapat dilakukan pada penderita kanker 

prostat bervariasi berdasarkan stadium yang diderita. Beberapa diantaranya 

yaitu : 

a.  Pembedahan 

b. Terapi radiasi/penyinaran 

c. Konsumsi obat-obatan 
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2.3 Logika Fuzzy 

2.3.1 Ketidakpastian Bahasa Alami 

   Saat ini pengetahuan manusia menjadi semakin penting. Kita 

mendapatkannya dari pengalaman berinteraksi dengan dunia yang kita 

tinggali dan menggunakan kemampuan kita untuk mengolah segala informasi 

yang masuk. Tapi kemampuan manusia terbatas dalam hal untuk memandang 

dan memahami informasi. Kita seringkali menemukan diri kita dihadapkan 

pada kasus ketidakpastian yang merupakan hasil dari kurang jelasnya 

informasi, khususnya ketidakakuratan pada suatu pengukuran. 

   Batasan lainnya ketika manusia mempelajari keakuratan adalah 

bahasa alami mereka sendiri yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu 

pengetahuan, komunikasi, dan sebagainya. Kita paham inti dari tiap kata-kata 

dan dapat berkomunikasi dengan baik namun kita tidak dapat secara akurat 

setuju terhadap beberapa kata yang memiliki arti umum. Dapat diartikan 

bahwa bahasa alami mengakibatkan ketidakpastian dalam komunikasi. 

   Ketidakpastian ini seperti pada beberapa kata yaitu banyak, tinggi, 

lebih besar dari, muda, dan sebagainya yang bernilai benar bagi beberapa 

kelompok orang. Istilah-istilah tersebut dapat dikategorikan fuzzy atau gray 

(abu-abu / samar), namun otak kita bekerja dengan istilah-istilah fuzzy. 

Sementara komputer atau mesin tidak bekerja seperti itu. Bahasa alami, 

dimana memiliki level yang lebih tinggi daripada bahasa pemrograman 

tergolong fuzzy, dan bahasa pemrograman tergolong non-fuzzy. 

   Sejarah Logika Fuzzy di dalam komputasi mesin dimulai pada 

1985 yaitu sebuah chip logika pertama oleh Masaki Togai dan Hiroyuki 

Watanabe di Bell Telephone Laboratories. Namun perangkat logika fuzzy 

dikenalkan oleh Lotfi Zadeh pada 1965, dan pada paper tersebut masih 

disebut “alat matematis untuk mengatasi ketidakpastian”. 

2.3.2 Pengertian Logika Fuzzy 

  Logika Fuzzy merupakan bentuk logika yang memiliki banyak 

nilai. Logika fuzzy menggunakan istilah perkiraan daripada nilai nyata. 

Membandingkan dengan logika Boolean atau biner yang memiliki 2 nilai 
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yaitu benar dan salah, logika fuzzy memiliki derajat kebenaran yang bernilai 

benar di kisaran antara 0 hingga 1. Logika fuzzy telah diperluas dalam 

menangani konsep kebenaran parsial, dimana nilai kebenaran dapat berkisar 

antara full true hingga full false. Terlebih lagi, ketika variabel bahasa 

digunakan, derajat ini dapat diaplikasikan ke fungsi-fungsi fuzzy. 

Logika  fuzzy telah digunakan pada bidang-bidang seperti 

taksonomi, topologi, linguistik, teori automata, teori pengendalian, 

psikologi, pattern recognition, pengobatan, hukum, decision analysis, 

system theory and information retrieval. Pendekatan fuzzy memiliki 

kelebihan pada hasil yang terkait dengan sifat kognitif manusia, khususnya 

pada situasi yang melibatkan pembentukan konsep, pengenalan pola, dan 

pengambilan keputusan dalam lingkungan yang tidak pasti atau tidak jelas. 

 

Ada beberapa alasan mengapa orang menggunakan logika fuzzy 

(Kusumadewi S, Purnomo H, 2010) antara lain: 

1. Konsep logika fuzzy mudah dimengerti. Konsep matematis yang mendasari 

penalaran fuzzy sangat sederhana dan mudah dimengerti.  

2. Logika fuzzy sangat fleksibel.  

3. Logika fuzzy memiliki toleransi terhadap data-data yang tidak tepat.  

4. Logika fuzzy mampu memodelkan fungsi-fungsi nonlinear yang sangat 

kompleks.  

5. Logika fuzzy dapat membangun dan mengaplikasikan pengalaman-

pengalaman para pakar secara langsung tanpa harus melalui proses 

pelatihan.  

6. Logika fuzzy dapat bekerjasama dengan teknik-teknik kendali secara 

konvensional.  

7. Logika fuzzy didasarkan pada bahasa alami. 

 

2.3.3 Himpunan Fuzzy 

Pada himpunan tegas (crisp), nilai keanggotaan suatu item x dalam 

suatu himpunan A, yang sering ditulis dengan µA[x], memiliki 2 

kemungkinan (Kusumadewi S, Purnomo H, 2010) yaitu: 

1. Satu (1), yang berarti bahwa suatu item menjadi anggota dalam suatu 
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himpunan, atau  

2. Nol (0), yang berarti bahwa suatu item tidak menjadi anggota dalam suatu 

himpunan.  

 

Terkadang kemiripan antara keanggotaan fuzzy dengan probabilitas 

menimbulkan kerancuan. Keduanya memiliki nilai pada interval [0,1], namun 

interprestasi nilainya sangat berbeda antara kedua kasus tersebut. 

Keanggotaan fuzzy memberikan suatu ukuran terhadap pendapat atau 

keputusan, sedangkan probabilitas mengindikasikan proporsi terhadap 

keseringan suatu hasil bernilai benar dalam jangka panjang.  

Misalnya, jika nilai keanggotaan bernilai suatu himpunan fuzzy USIA 

adalah 0,9; maka tidak perlu dipermasalahkan berapa seringnya nilai itu 

diulang secara individual untuk mengharapkan suatu hasil yang hampir pasti 

muda. Di lain pihak, nilai probabilitas 0,9 usia berarti 10% dari himpunan 

tersebut diharapkan tidak muda. 

Himpunan fuzzy memiliki 2 atribut, yaitu: 

1. Linguistik, yaitu penamaan suatu grup yang mewakili suatu keadaan atau 

kondisi tertentu dengan menggunakan bahasa alami, seperti: MUDA, 

PAROBAYA, TUA  

2. Numeris, yaitu suatu nilai (angka) yang menunjukkan ukuran dari suatu 

variable seperti: 40, 25, 50, dsb.  

Ada beberapa hal yang perlu diketahui dalam memahami sistem fuzzy 

(Aplikasi logika fuzzy untuk pendukung keputusan, Sri Kusumadewi, Hari 

Purnomo, Edisi kedua, Graha Ilmu, 2010), yaitu: 

a. Variable fuzzy  

Variable fuzzy merupakan variabel yang hendak dibahas dalam suatu 

sistem fuzzy. Contoh: umur, temperature, permintaan, dsb.  

b. Himpunan Fuzzy  

Himpunan fuzzy merupakan suatu grup yang mewakili suatu kondisi atau 

keadaan tertentu dalam suatu variabel fuzzy.  

Contoh:  

a. Variable mahasiswa, terbagi menjadi 5 himpunan fuzzy, yaitu: 

kurang sekali, kurang, cukup, baik dan baik sekali.  

b. Variabel dosen, terbagi menjadi 3 himpunan fuzzy, yaitu: cukup, 
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baik, dan baik sekali. Seperti terlihat pada gambar 2.1 

c.  

Kurang Kurang Cukup Baik Baik Sekali  

1      

µ(x)      

0      

5 15 25 35 45 50 

 

Penilaian Mahasiswa 

 

Gambar 2.1. Himpunan fuzzy pada variable mahasiswa 

c. Semesta Pembicaraan  

Semesta pembicaraan adalah keseluruhan nilai yang diperbolehkan 

untuk dioperasikan dalam suatu variabel fuzzy. Semesta pembicaraan 

merupakan himpunan bilangan real yang senantiasa naik (bertambah) 

secara monoton dari kiri ke kanan. Nilai semesta pembicaraan dapat 

berupa bilangan positif maupun negatif. Ada kalanya nilai semesta 

pembicaraan ini tidak dibatasi batas atasnya. 

Contoh: 

 Semesta pembicaraan untuk variable mahasiswa: [0  50] 

 Semesta pembicaraan untuk variable dosen: [0 50]  

 

d. Domain  

Domain himpunan fuzzy adalah keseluruhan nilai yang diijinkan dalam 

semesta pembicaraan dan boleh dioperasikan dalam suatu himpunan fuzzy. 

Seperti halnya semesta pembicaraan, domain merupakan himpunan 

bilangan real yang senantiasa naik (bertambah) secara monoton dari kiri ke 

kanan. Nilai domain dapat berupa bilangan positif dan bilangan negatif. 

Contoh domain himpunan fuzzy:  

a. Kurang Sekali = [0 15] 

b. Kurang = [5 25] 



 
 

12 
 

c. Cukup = [15 35] 

d. Baik = [25 45] 

e. Baik Sekali = [35 50] 

 

2.3.4 Fungsi Keanggotaan 

Fungsi keanggotaan merupakan kurva yang menunjukkan pemetaan input 

data ke dalam nilai anggotanya (derajat keanggotaan). Fungsi keanggotaan 

memiliki nilai dengan interval antara 0 sampai 1. Salah satu cara untuk 

memperoleh nilai keanggotaan adalah dengan melalui pendekatan fungsi. Ada 

beberapa fungsi yang dapat digunakan pada fungsi keanggotaan antara lain: 

1. Representasi Linear 

Pada representasi linear menggambarkan pemetaan input ke derajat 

keanggotaan sebagai suatu garis lurus. Representasi linier adalah bentuk 

yang paling sederhana dan menjadi pilihan yang baik. Himpunan fuzzy 

linier memiliki 2 kadaan, yaitu : 

 Representasi Linear Naik 

Representasi Linear Naik adalah garis lurus yang dimulai dari 

nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan nol, dan bergerak 

ke kanan menuju ke nilai domain yang memiliki derajat 

keanggotaan lebih tinggi. Representasi linear naik dapat dilihat 

pada gambar 2.2. 

 

Gambar 2.2. Representasi Linear Naik 
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           ( )  {

             
   

   
              

              

 ………………..(2 -  1) 

Persamaan fungsi keanggotaan Representasi Liniear Naik 

ditunjukkan persamaan (2 - 1). 

 

 Representasi Linier Turun  

Representasi Linier turun adalah garis lurus yang dimulai dari 

nilai domain dengan derajat keanggotaan tertinggi pada sisi kiri, 

kemudian bergerak menurun ke nilai domain yang memiliki derajat 

keanggotaan yang lebih rendah. Representasi linear turun dapat 

dilihat pada gambar 2.3.  

 

Gambar 2.3. Representasi Linear Turun 

 

           ( )  {

             
   

   
              

              

             (2 -  2) 

Persamaan fungsi keanggotaan Representasi Liniear Turun 

ditunjukkan persamaan (2 - 2). 

 

2. Representasi Kurva Segitiga 

Representasi kurva segitiga merupakan gabungan antara dua garis 

linear. Representasi kurva segitiga  dapat dilihat pada gambar 2.4 
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Gambar 2.4. Representasi Kurva Segitiga 
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Persamaan fungsi keanggotaan Representasi Kurva Segitiga 

ditunjukkan persamaan (2 - 3). 

 

1. Representasi Kurva Trapesium 

Memiliki bentuk dasar seperti kurva segitiga, namun terdapat beberapa 

titik yang memiliki nilai keanggotaan sama dengan satu. Representasi 

kurva trapesium  dapat dilihat pada gambar 2.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5. Representasi Kurva Trapesium 
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               (2 -  4) 

 

Persamaan fungsi keanggotaan Representasi Kurva Trapesium ditunjukkan 

persamaan (2 - 4). 

 

2. Representasi Kurva bentuk Bahu 

Representasi Kurva bentuk bahu menjelaskan tentang daerah yang terletak 

di tengah-tengah suatu variable. Daerah tersebut direpresentasikan dalam 

bentuk segitiga, namun terkadang pada salah satu sisi dari variable tersebut 

tidak mengalami perubahaan. Bahu kiri bergerak dari benar ke salah dan bahu 

kanan bergerak dari salah ke benar. 

 

3. Representasi kurva S 

Representasi Kurva S merupakan kurva pertumbuhan dan penyusutan. 

Kurva S (kurva sigmoid) berhubungan dengan kenaikan dan penurunan 

permukaan secara tak linear. Kurva S memiliki 3 parameter yakni nilai 

keanggotaan nol,nilai keanggotaan lengkap dan crossover yaitu titik yang 

memiliki domain 50% benar. Terdapat dua keadaan himpunan fuzzy tak linier, 

antara lain : 

 Kurva Pertumbuhan 

Kurva pertumbuhaan akan bergerak dari sisi paling kiri dengan 

nilai keanggotaan nol ke sisi paling kanan dengan nilai 

keanggotaan satu. Fungsi keanggotaan akan tertumpu pada 50% 

nilai keanggotaannya yakni titik infleksi. Representasi kurva 

pertumbuhan dapat dilihat pada gambar 2.6. 
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Gambar 2.6 Representasi Kurva Pertumbuhan 
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Persamaan fungsi keanggotaan Representasi Kurva 

Pertumbuhan ditunjukkan persamaan (2 - 5). 

 

 Kurva Penyusutan 

Kurva penyusutan merupakan kurva yang bergerak dari sisi 

paling kanan dengan nilai keanggotaan satu ke sisi paling kiri 

dengan nilai keanggotaan  nol. Representasi kurva penyusutan 

dapat dilihat pada gambar 2.7: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7. Representasi Kurva Penyusutan 
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Persamaan fungsi keanggotaan Representasi Kurva Penyusutan 

ditunjukkan persamaan (2 - 6). 

 

4. Representasi Kurva Phi 

Kurva Phi adalah kurva yang memiliki bentuk menyerupai lonceng dan 

derajat keanggotaan dengan nilai 1 terletak pada pusat domain. Representasi 

kurva phi dapat dilihat pada gambar 2.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8. Representasi Kurva Phi 
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Persamaan fungsi keanggotaan Representasi Kurva Phi ditunjukkan 

persamaan (2 - 7). 

 

2.4 Metode Fuzzy Inferensi Sistem Tsukamoto 

Inferensi adalah proses penggabungan banyak aturan berdasarkan data 

yang tersedia. Komponen yang melakukan inferensi dalam sistem pakar disebut 

mesin inferensi. Menurut Sri Kusumadewi dan Sri Hartati (2006:34) sistem 

inferensi fuzzy merupakan suatu kerangka komputasi yang didasarkan pada teori 

himpunan fuzzy, aturan fuzzy yang berbentuk IF-THEN, dan penalaran fuzzy. 

Secara garis besar, diagram blok proses inferensi fuzzy terlihat pada Gambar 2.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9. Diagram Blok Sistem Inferensi Fuzzy 

(Sri Kusumadewi dan Sri Hartati, 2006: 34) 

 

Sistem inferensi fuzzy menerima input crisp. Input ini kemudian dikirim 

ke basis pengetahuan yang berisi n aturan fuzzy dalam bentuk IF-THEN. Fire 

strength (nilai keanggotaan anteseden atau α) akan dicari pada setiap aturan. 

Apabila aturan lebih dari satu, maka akan dilakukan agregasi semua aturan. 

Selanjutnya pada hasil agregasi akan dilakukan defuzzy untuk mendapatkan 

nilai crisp sebagai output sistem. Salah satu metode FIS yang dapat digunakan 

untuk pengambilan keputusan adalah metode Tsukamoto. Berikut ini adalah 

penjelasan mengenai metode FIS Tsukamoto.  

Pada metode Tsukamoto, implikasi setiap aturan berbentuk implikasi 

“Sebab-Akibat”/Implikasi “Input-Output” dimana antara anteseden dan 
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konsekuen harus ada hubungannya. Setiap aturan direpresentasikan 

menggunakan himpunan-himpunan fuzzy, dengan fungsi keanggotaan yang 

monoton. Kemudian untuk menentukan hasil tegas (Crisp Solution) digunakan 

rumus penegasan (defuzifikasi) yang disebut “Metode rata-rata terpusat” atau 

“Metode defuzifikasi rata-rata terpusat (Center Average Deffuzzyfier) (Setiadji, 

2009: 200). Untuk lebih memahami metode Tsukamoto, perhatikan Contoh 2.1. 

 

Contoh 2.1: 

Misalkan ada 2 variabel input, Var-1 (x) dan Var-2(x), serta variabel output, 

Var-3(z), dimana Var-1 terbagi atas 2 himpunan yaitu A1 dan A2. Var-2 terbagi 

atas 2 himpunan B1 dan B2, Var-3 juga terbagi atas 2 himpunan yaitu C1 dan 

C2 (C1 dan C2 harus monoton). Ada 2 aturan yang digunakan, yaitu: 

[R1] IF (x is A1) and (y is B2) THEN (z is C1) 

[R2] IF (x is A2) and (y is B1) THEN (z is C2) 

 

Pertama-tama dicari fungsi keanggotaan dari masing-masing himpunan 

fuzzy dari setiap aturan, yaitu himpunan A1, B2 dan C1 dari aturan fuzzy [R1], 

dan himpunan A2, B1 dan C2 dari aturan fuzzy [R2]. Aturan fuzzy R1 dan R2 

dapat direpresentasikan dalam Gambar 2.10 untuk mendapatkan suatu nilai crisp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Inferensi dengan menggunakan Metode Tsukamoto 

(Sri Kusumadewi dan Hari Purnomo, 2004:34 
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Karena pada metode Tsukamoto operasi himpunan yang digunakan adalah 

konjungsi (AND), maka nilai keanggotaan anteseden dari aturan fuzzy [R1] 

adalah irisan dari nilai keanggotaan A1 dari Var-1 dengan nilai keanggotaan B1 

dari Var-2. Menurut teori operasi himpunan pada persamaan, maka nilai 

keanggotaan anteseden dari operasi konjungsi (And) dari aturan fuzzy [R1] 

adalah nilai minimum antara nilai keanggotaan A1 dari Var-1 dan nilai 

keanggotaan B2 dari Var-2. 

Demikian pula nilai keanggotaan anteseden dari aturan fuzzy [R2] adalah 

nilai minimum antara nilai keanggotaan A2 dari Var-1 dengan nilai keanggotaan 

B1 dari Var-2. Selanjutnya, nilai keanggotaan anteseden dari aturan fuzzy [R1] 

dan [R2] masing-masing disebut dengan α1 dan α2. Nilai α1 dan α2 kemudian 

disubstitusi-kan pada fungsi keanggotaan himpunan C1 dan C2 sesuai aturan fuzzy 

[R1] dan [R2] untuk memperoleh nilai z1 dan z2, yaitu nilai z (nilai perkiraan 

produksi) untuk aturan fuzzy [R1] dan [R2]. 

Untuk memperoleh nilai output crisp/nilai tegas Z, dicari dengan cara 

mengubah input (berupa himpunan fuzzy yang diperoleh dari komposisi aturan-

aturan fuzzy) menjadi suatu bilangan pada domain himpunan fuzzy tersebut. Cara 

ini disebut dengan metode defuzifikasi (penegasan). Metode defuzifikasi yang 

digunakan dalam metode Tsukamoto adalah metode defuzifikasi rata-rata terpusat 

(Center Average Defuzzyfier) yang dirumuskan pada persamaan dibawah ini: 

   
 (   )

  
 .......................................................................................(2-

1)
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN DAN PERANCANGAN 

Dalam penulisan bab ini akan membahas mengenai metode serta 

perancangan yang akan digunakan dan diterapkan dalam penilitian ini. Gambar 

3.1 akan menunjukkan alur metodologi penilitian yang digunakan : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Diagram Alir Metodogi Penelitian 
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3.1 Identifikasi Masalah 

Langkah awal yang dilakukan dalam penilitian ini menerapkan identifikasi 

masalah dalam menentukan objek sebagai materi yang akan dikaji di penelitian 

ini. Masalah dalam objek akan dikaji dari permasalahan dan latar belakang, 

selanjutnya mencari beberapa solusi yang sudah ada dan diterapkan dengan objek 

tersebut. Masalah yang diangkat dalam penelitian iini adalah diagnosis penyakit 

Kanker Prostat dengan fuzzy Tsukamoto. 

3.2 Studi Literatur 

Tujuan dalam penereapan metode ini adalah mendapatkan studi literatur yang 

digunakan sebagai acuan dalam pengembangan aplikasi. Teori yang mendasari 

penelitian berupa metode Fuzzy Inferensi Sistem (FIS) Tsukamoto dan sistematika 

diagnosis penyakit Kanker Prostat menjadi dasar penelitian yang di dapatkan dari 

jurnal dan beberapa literatur yang berkaitan. Teori pustaka yang berkatian dengan 

penelitian ini adalah : 

 Sistem Pakar 

 Kanker Prostat 

 Logika Fuzzy 

 Himpunan Fuzzy 

 Fungsi Keanggotaan 

 Metode Fuzzy Inferensi Sistem Tsukamoto  

3.3 Analisa Kebutuhan 

Dalam metode ini dilakukan analisa kebutuhan sesuai dengan kebutuhan 

sistem yang dibangun untuk dapat melakukan diagnosis penyakit Kanker Prostat. 

Kebutuhan yang dianalisa dibagi menjadi analisa data dan analisa kebutuhan dari 

sistem. Dalam analisa data mengenai data apa saja yang diperlukan dalam kinerja 

sistem, dan analisa kebutuhan sistem terkait apa saja yang dibutuhkan oleh sistem 

untuk dapat melakukan diagnosis sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

3.3.1 Analisa Data    

Aplikasi sistem pakar logika fuzzy berikut ini merupakan diagnosa 

penyakit  dengan menggunakan mesin inferensi fuzzy berdasarkan metode 
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fuzzy Tsukamoto. Proses diagnosis dalam sistem pakar ini didasarkan dari hasil 

literature (Brawer dan Kirby, 1999). 

1. Masukan atau inputan dari sistem berikut ini adalah :  

- Antigen spesifik prostat (Prostate Spesific Antigen /PSA) 

- Umur pasien (Age) 

- Volume prostat (Prostate Volume /PV)  

3.3.2 Analisa Kebutuhan Sistem 

Proses mendapat pengetahuan dapat dilakukan dengan berbagai macam 

jalan, yakni pengetahuan dari pakar, buku, jurnal ilmiah, laporan dan 

sebagainya. Sumber pengetahuan tersebut dikumpulkan dan kemudian 

direpresentasikan ke dalam basis pengetahuan menggunakan kaidah JIKA – 

MAKA (IF – THEN) rule. Model yang dipakai dalam implementasi sistem 

pakar diagnosis penyakit Kanker Prostat adalah model Fuzzy Inferensi Sistem 

(FIS) Tsukamoto. Gambar 3.2 di bawah ini merupakan gambaran langkah-

langkah yang digunakan dalam metode fuzzy Tsukamoto. 
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Adapun penjelasan dari flowchart pada gambar 3.2 adalah sebagai berikut 

:  

1. Input nilai PSA, umur dan PV 

Dalam perancangan sistem pakar ini menggunakan inputan dari 

hasil pemeriksaan laboratorium. Hasil pemeriksaan tersebut 

merupakan variabel-variabel yang digunakan dalam penegakan 

diagnosis penyakit Kanker Prostat yaitu antigen spesifik prostat 

(Prostate Spesific Antigen /PSA), umur pasien (Age) dan volume 

prostat (Prostate Volume /PV).  

 

Mulai 

Input nilai PSA, 

umur dan PV 

Menentukan derajat 

keanggotaan 

Menghitung α 

Defuzzifikasi 

Output hasil 

Selesai 

Gambar 3.1. Flowchart Metode Logika Fuzzy 
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2. Menentukan derajat keanggotaan himpunan fuzzy 

Setiap variabel sistem dalam himpunan fuzzy ditentukan derajat 

keanggotaannya (µ). Dimana derajat keanggotaan tersebut menjadi 

nilai dalam himpunan fuzzy. 

 

3. Menghitung alpha aturan (α) 

Variabel-variabel yang telah dimasukkan dalam himpunan fuzzy, 

dibentuk aturan-aturan yang diperoleh dengan mengkombinasikan 

setiap variabel dengan variabel yang satu dengan atribut lingusitiknya 

masing-masing. Aturan-aturan yang telah diperoleh akan dihitung 

nilai predikat aturannya dengan proses implikasi.  

Dalam metode Fuzzy Tsukamoto proses implikasi dilakukan 

dengan operasi AND. Predikat aturan tersebut diperoleh dengan 

mengambil nilai minimum dari derajat keanggotaan variabel yang satu 

dengan variabel yang lain, yang telah dikombinasikan dalam aturan 

yang telah ditentukan sebelumnya. 

 

4. Defuzzifikasi 

Setelah mendapatkan nilai α kemudian disubstitusikan pada fungsi 

keanggotaan himpunan sesuai aturan fuzzy untuk memperoleh nilai z 

(nilai perkiraan produksi. Kemudian lakukan perkalian nilai α dengan 

nilai z yang disesuaikan berdasarkan rule yang ada. Metode 

defuzifikasi yang digunakan dalam metode Tsukamoto adalah metode 

defuzifikasi rata-rata terpusat (Center Average Defuzzyfier) yang 

dirumuskan pada persamaan (3-1): 

   
 (   )

  
 ...................................................................(3-1) 

 

5. Hasil proses 
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Setelah melewati rangkaian proses, maka akan didapatkan hasil 

proses yang berupa nilai skala risiko Kanker Prostat (Prostate Cancer 

Risk /PCR). 
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3.4 Perancangan Sistem 

Perancangan arsitektur sistem adalah tahap penulis dalam merancang suatu 

sistem yang mampu memenuhi semua kebutuhan fungsional aplikasi. Teori – teori 

dari pustaka dan data sample digabungkan dengan ilmu yang didapat 

diimplementasikan untuk merancang serta mengembangkan sistem pakar 

diagnosis penyakit Kanker Prostat. Perancangan sistem dilakukan setelah semua 

kebutuhan sistem terpenuhi yang didapatkan melalui tahap analisis kebutuhan. 

Sistem pakar memilih bidang studi ini dibentuk dengan blok diagram seperti 

gambar 3.3 : 
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Gambar 3.3 Arsitektur Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Kanker Prostat 



 
 

28 
 

Basis pengetahuan dalam sistem pakar ini meliputi himpunan bahasa 

variabel, fungsi derajat keanggotaan, dan rule. 

 Himpunan Bahasa Variable 

Himpunan bahasa variabel pada penyakit kanker prostat adalah 

sebagai berikut: 

Prostate Specific Antigen (PSA) : Very Low, Low, Middle, High, 

Very High 

Umur  : Very Young, Young, Middle Age, Old 

Prostate Volume (PV) : Small, Middle, Big, Very Big 

Prostate Cancer Risk (PCR) : Very Low, Low, Middle, High, Very 

High 

 

 Fungsi Derajat Keanggotaan Variabel Prostate Specific Antigen (PSA)  

Fungsi derajat keanggotaan dari variabel Prostate Specific Antigen 

(PSA) didefinisikan pada persamaan (3-1), (3-2), (3-3), (3-4), dan (3-5). 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4. Fungsi Keanggotan PSA 
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 Fungsi Derajat Keanggotaan Variabel Umur 

Fungsi derajat keanggotaan dari variabel Umur 

didefinisikan pada persamaan (3-6), (3-7), (3-8), dan (3-9) 
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Gambar 3.5. Fungsi Keanggotan Umur 
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 Fungsi Derajat Keanggotaan Variabel Prostate Volume (PV)  

Fungsi derajat keanggotaan dari variabel Prostate Volume 

(PV) didefinisikan pada persamaan (3-10), (3-11), (3-12), dan 

(3-13). 
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Gambar 3.6. Fungsi Keanggotan PV 
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 Fungsi Derajat Keanggotaan Variabel Prostate Cancer Risk 

(PCR)  

Fungsi derajat keanggotaan dari variabel Prostate Cancer 

Risk (PCR) didefinisikan pada persamaan (3-14), (3-15), (3-

16), (3-17), dan (3-18). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7. Fungsi Keanggotan PSA 
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 Rule 

Rule merupakan serangkaian aturan yang digunakan 

sebagai dasar perhitungan yang akan dilakukan metode Fuzzy 

Tsuk2amoto. 

Tabel 3.1 Rule 

RULE   PSA UMUR PV   PCR 

1 IF Very Low Very Young Small THEN Very Low 

2 IF Very Low Very Young Medium THEN Very Low 

3 IF Very Low Very Young Big THEN Low 

4 IF Very Low Very Young Very Big THEN Medium 

5 IF Very Low Young Small THEN Very Low 

6 IF Very Low Young Medium THEN Very Low 

7 IF Very Low Young Big THEN Low 

8 IF Very Low Young Very Big THEN Medium 

9 IF Very Low Middle Small THEN Very Low 

10 IF Very Low Middle Medium THEN Very Low 

11 IF Very Low Middle Big THEN Low 

12 IF Very Low Middle Very Big THEN Medium 

13 IF Very Low Old Small THEN Very Low 

14 IF Very Low Old Medium THEN Very Low 

15 IF Very Low Old Big THEN Low 

16 IF Very Low Old Very Big THEN Medium 

17 IF Low Very Young Small THEN Very Low 

18 IF Low Very Young Medium THEN Low 

19 IF Low Very Young Big THEN Medium 

20 IF Low Very Young Very Big THEN Medium 

21 IF Low Young Small THEN Very Low 

22 IF Low Young Medium THEN Low 
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23 IF Low Young Big THEN Medium 

24 IF Low Young Very Big THEN Medium 

25 IF Low Middle Small THEN Very Low 

26 IF Low Middle Medium THEN Low 

27 IF Low Middle Big THEN Medium 

28 IF Low Middle Very Big THEN High 

29 IF Low Old Small THEN Very Low 

30 IF Low Old Medium THEN Low 

31 IF Low Old Big THEN Medium 

32 IF Low Old Very Big THEN High 

33 IF Medium Very Young Small THEN Low 

34 IF Medium Very Young Medium THEN Low 

35 IF Medium Very Young Big THEN Medium 

36 IF Medium Very Young Very Big THEN High 

37 IF Medium Young Small THEN Low 

38 IF Medium Young Medium THEN Medium 

39 IF Medium Young Big THEN Medium 

40 IF Medium Young Very Big THEN High 

41 IF Medium Middle Small THEN Low 

42 IF Medium Middle Medium THEN Medium 

43 IF Medium Middle Big THEN High 

44 IF Medium Middle Very Big THEN High 

45 IF Medium Old Small THEN Low 

46 IF Medium Old Medium THEN Medium 

47 IF Medium Old Big THEN High 

48 IF Medium Old Very Big THEN High 

49 IF High Very Young Small THEN Low 

50 IF High Very Young Medium THEN Medium 

51 IF High Very Young Big THEN High 

52 IF High Very Young Very Big THEN High 

53 IF High Young Small THEN Low 

54 IF High Young Medium THEN Medium 

55 IF High Young Big THEN High 

56 IF High Young Very Big THEN High 

57 IF High Middle Small THEN Low 

58 IF High Middle Medium THEN Medium 

59 IF High Middle Big THEN High 

60 IF High Middle Very Big THEN High 

61 IF High Old Small THEN Low 

62 IF High Old Medium THEN Medium 

63 IF High Old Big THEN High 

64 IF High Old Very Big THEN High 

65 IF Very High Very Young Small THEN Medium 

66 IF Very High Very Young Medium THEN Medium 
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67 IF Very High Very Young Big THEN High 

68 IF Very High Very Young Very Big THEN High 

69 IF Very High Young Small THEN Medium 

70 IF Very High Young Medium THEN High 

71 IF Very High Young Big THEN High 

72 IF Very High Young Very Big THEN Very High 

73 IF Very High Middle Small THEN Medium 

74 IF Very High Middle Medium THEN High 

75 IF Very High Middle Big THEN High 

76 IF Very High Middle Very Big THEN Very High 

77 IF Very High Old Small THEN High 

78 IF Very High Old Medium THEN High 

79 IF Very High Old Big THEN Very High 

80 IF Very High Old Very Big THEN Very High 

 

3.5 Implementasi Sistem 

Aplikasi ini menerapkan implementasi yang mengacu kepada susunan 

perancangan aplikasi. Implementasi dari perangkat lunak yang akan di gunakan 

dalam penelitian ini menggunakan pemograman yang berorientasi object dengan 

menggunakan Bahasa pemograman Java dengan tools Netbeans IDE 8.0. 

3.6 Pengujian 

Aktifitas pengujian yang didasari dari implementasi yang sudah dibuat 

melalui beberapa perhitungan akurasi efektifitas penggunaan sistem pakar dengan 

membandingkan dengan hasil laboratorium dan hasil pengujian sebelumnya yang 

menggunakan metode fuzzy Mamdani. Parameter yang digunakan dalam 

pengujian ini antara lain umur, PSA (Prostate Spesific Antigen) dan PV (Prostate 

Volume). 

 

3.6.1 Pengujian Hasil Laboratorium 

 Paramater yang ada dalam pengujian ini memiliki fungsi untuk 

mengetahui tingkat penyakit kanker probstat dari uji laboratorium. Kemudian 

hasil dari pengujian laboratorium akan dibandingkan dengan hasil sistem. 
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3.6.2 Pengujian Hasil Sistem 

 Parameter yang ada dalam pengujian ini digunakan sebagai inputan dari 

system yang sudah di buat. Menggunakan inferensi sistem dapat dilakukan 

perbandingan antara hasil output dari sistem dengan hasil output 

laboratorium. Sehingga didapatkan hasil presenatase kemungkinan terkena 

penyakit Kanker Prostat. 

3.7 Kesimpulan dan Saran 

Beberapa proses pengujian system pakar akan menghasilkan sebuah 

kesimpulan yang hasilnya dapat mengetahui tingkat keefektifitas sebuah proses 

dari system pakar. Untuk mendukung pengembangan system pakar lebih baik, 

diperlukan tahapan penulisan laporan yang terstruktur. 

3.8 Penulisan Laporan 

Setelah semua rangkaian penelitian ini akan ditulis Laporan Penelitian agar 

semua aktifitas dapat di dokumentasikan dengan baik. Dokumentasi tersebut 

nantinya akan berguna sebagai pengembangan aplikasi yang lebih baik. 
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BAB IV 

IMPLEMENTASI 

4.1. Lingkungan Pembangunan 

Dalam lingkungan pembangunan terdapat lingkunan perangkat keras dan 

lingkungan perangkat lunak yang digunakan untuk membangun aplikasi ini. 

4.1.1 Lingkungan Perangkat Keras/ Hardware 

Spesifikasi perangkat keras pada laptop yang digunakan dalam 

membangun aplikasi ini adalah : 

1. Processor : Intel® Core™ i3-2630QM CPU @ 2.00GHz 2.00 GHz 

2. RAM : 4.00 GB 

3. System type: 64-bit Operating System 

4. Harddisk : 640 GB 

5. Display : 1366 * 768 Pixel 

4.1.2 Lingkungan Perangkat Lunak/ Software 

Dalam membangun aplikasi ini dibutuhkan beberapa perangkat lunak. 

Spesifikasi perangkat lunak atau software yang dibutuhkan dalam membangun 

aplikasi ini yaitu :  

1. Sistem Operasi : Microsoft Windows 8.1  

2. Editor Script : Netbeans IDE 8.0 dengan menggunakan bahasa  

  pemrograman Java  

 

4.2. Implementasi Data 

Aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman java dan menggunakan 

txt sebgai tempat penyimpanan rule. Tampilan program “Sistem Diagnosa 

Penyakit Kanker Prostat” dapat dilihat pada gambar 4.1. 
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Gambar 4.1 Tampilan Program Sistem Diagnosa Penyakit Kanker Prostat 

 

Dapat dilihat dari gambar 4.1 terdapat 1 text area dan 4 textfield yaitu 

textfield nilai PSA, umur, PV, dan PCR. Textfield PSA, umur dan PV merupakan 

tempat untuk menginputkan data sehingga dapat menghitung PCR, sedangkan 

textfield PCR digunakan untuk menampilkan hasil perhitungan presentase 

kemungkinan terkena penyakit kanker. Selain itu, juga terdapat 3 tombol button 

yaitu Proses, Reset, dan Rule. Tombol proses digunakan untuk menampilkan 

proses perhitungan nilai PCR pada text area, serta menampilkan hasil presentase 

kemungkinan terkena kanker pada textfield PCR. Contoh, diinputkan nilai PSA 

sebesar 2 ng/ml, umur 20 tahun, dan PV sebesar 35 ml, dan di klik pada tombol 

proses, maka akan terjadi seperti pada gambar 4.2 
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Gambar 4.2 Tampilan Program Ketika Diinputkan Data 

 

 Pada gambar 4.2 dapat dilihat pada bagian text area ditampilkan 

perhitungan nilai miu dari setiap variabel, nilai alfa, nilai z, nilai perkalian alfa 

dengan z,  yang disubsitusikan dengan rule yang sudah dibuat. Pada bagian 

textfield PCR ditampilkan hasil perhitungan PCR. Tombol reset digunakan untuk 

me-reset nilai yang sudah diinputkan sebelumnya. Tombol rule digunakan untuk 

menampilkan rule pada text area seperti gambar 4.3. 
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Gambar 4.3 Tampilan Program Ketika di Klik Tombol Rule 

 

4.3. Implementasi Algoritma 

Jika diketahui seorang pasien berumur 20 tahun memiliki Prostate Volume 

(PV) sebesar 35 ml dan Prostate Spesific Antigen (PSA) sebesar 2 ng/ml, berapa 

persen kemungkinan pasien tersebut terkena penyakit Kanker Prostat? 

Diketahui :  PSA = 2 

 Umur = 20  

 PV = 35 

Penyelesaian masalah untuk kasus perhitungan presentase kemungkinan terkena 

penyakit Kanker Prostat menggunakan metode Tsukamoto adalah sebagai berikut : 

Langkah 1: Menentukan nilai µ variable PSA, umur dan PV, dimana cara 

menentukan nilai µ terdapat pada persamaan (3-1) sampai (3-5) untuk PSA, 
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persamaan (3-6) sampai (3-9) untuk umur dan persamaan (3-10) sampai (3-13) 

untuk PV. 

   Tabel 4.1 PSA      Tabel 4.2 Umur             Tabel 4.3 

PV 

PSA 

 2 

µVL 0.5 

µL 0.5 

µM 0 

µH 0 

µVH 0 

   

Langkah 2 : Menentukan α 

Pada metode fuzzy Tsukamoto, nilai α diambil dari nilai minimum semua atribut, 

contoh : 

[R1] Jika PSA very low , umur very young, dan PV small, maka kemungkinan 

terkena penyakit Kanker Prostat very low. 

α = µVL and µVY and µS 

= min(µVL(2) and µVY (20) and µS(35)) 

 = min(0.5; 1; 1) = 0.5 

Tabel 4.4 Hasil perhitungan µ dan α 

PSA UMUR PV PCR α 

0.5 1 1 VL 0.5 

0.5 1 0 VL 0 

0.5 1 0 L 0 

0.5 1 0 M 0 

0.5 0 1 VL 0 

0.5 0 0 VL 0 

0.5 0 0 L 0 

PV 

35 

µS 1 

µM 0 

µB 0 

µVB 0 

UMUR 

20 

µVY 1 

µY 0 

µm 0 

µO 0 
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0.5 0 0 M 0 

0.5 0 1 VL 0 

0.5 0 0 VL 0 

0.5 0 0 L 0 

0.5 0 0 M 0 

0.5 0 1 VL 0 

0.5 0 0 VL 0 

0.5 0 0 L 0 

0.5 0 0 M 0 

0.5 1 1 VL 0.5 

0.5 1 0 L 0 

0.5 1 0 M 0 

0.5 1 0 M 0 

0.5 0 1 VL 0 

0.5 0 0 L 0 

0.5 0 0 M 0 

0.5 0 0 M 0 

0.5 0 1 VL 0 

0.5 0 0 L 0 

0.5 0 0 M 0 

0.5 0 0 H 0 

0.5 0 1 VL 0 

0.5 0 0 L 0 

0.5 0 0 M 0 

0.5 0 0 H 0 

0 1 1 L 0 

0 1 0 L 0 

0 1 0 M 0 

0 1 0 H 0 

0 0 1 L 0 

0 0 0 M 0 

0 0 0 M 0 

0 0 0 H 0 

0 0 1 L 0 
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0 0 0 M 0 

0 0 0 H 0 

0 0 0 H 0 

0 0 1 L 0 

0 0 0 M 0 

0 0 0 H 0 

0 0 0 H 0 

0 1 1 L 0 

0 1 0 M 0 

0 1 0 H 0 

0 1 0 H 0 

0 0 1 L 0 

0 0 0 M 0 

0 0 0 H 0 

0 0 0 H 0 

0 0 1 L 0 

0 0 0 M 0 

0 0 0 H 0 

0 0 0 H 0 

0 0 1 L 0 

0 0 0 M 0 

0 0 0 H 0 

0 0 0 H 0 

0 1 1 M 0 

0 1 0 M 0 

0 1 0 H 0 

0 1 0 H 0 

0 0 1 M 0 

0 0 0 H 0 

0 0 0 H 0 

0 0 0 VH 0 

0 0 1 M 0 

0 0 0 H 0 

0 0 0 H 0 
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0 0 0 VH 0 

0 0 1 H 0 

0 0 0 H 0 

0 0 0 VH 0 

0 0 0 VH 0 

 

Langkah 3 : Menentukan z 

Pada langkah ini, z dihitung berdasarkan aturan (rule) yang telah dibuat dan nilai 

α yang didapat, contoh : 

 [R1] Jika PSA very low, umur very young, dan PV small, maka kemungkinan 

terkena penyakit Kanker Prostat very low. 

  
(   )

(   )
 

    
(   )

 
 

0.5 x 5 = 5 - z 

2.5 = 5 - z 

z  = 5 - 2.5 

z  = 2.5 

   Tabel 4.5 Hasil α dan z dari rule 1 dan 17 

RULE PCR α z 

1 VL 0.5 2.5 

17 VL 0.5 2.5 

 

Langkah 4 : Defuzzyfikasi 

Pada langkah ke 4 dilakukan penegasan untuk mencari nilai persentase 

kemungkinan terkena penyakit Kanker Prostat 
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[R1] Jika PSA very low, umur very young, dan PV small, maka kemungkinan 

terkena penyakit Kanker Prostat very low. 

[R17] Jika PSA low, umur very young, dan PV small, maka kemungkinan terkena 

penyakit Kanker Prostat very low. 

Hasil PCR = 
∑(     )

∑  ( )
 

  = 
(       ) (       )

       
 

  =  
         

 
 

  = 2.5%   

 

4.4. Prosedur Implementasi 

Aplikasi “Sistem Diagnosa Penyakit Kanker Prostat” ini terdapat class 

utama yaitu FP_GUI.java dan ada 1 class yang di panggil ke class utama yaitu 

class FP.java. Program dibuat menggunakan bahasa pemrograman java dan 

menggunakan txt yaitu rule.txt untuk menyimpan rule. 

Button Proses 

Nama button: JProses 

Proses didalam button: button ini berfungsi sebagai perhitungan presentase 

resiko terkena penyakit kanker prostat dari nilai inputan yaitu nilai PSA, 

Umur dan PV dan menampilkan hasil perhitungan pada text area.  

 

Button Reset 

Nama button: JReset 

Proses didalam button: button ini berfungsi untuk kembali ke posisi awal 

sebelum perhitungan (reset). 

 

Button Rule 
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Nama button: JRule 

Proses didalam button: button ini berfungsi untuk menampilkan rule pada 

text area. 

 

4.5. Implementasi Program 

Method untuk mendapatkan miu variabel  

    public void setPSA(double psa) { 

        this.psa = psa; 

    } 

 

    public double getPSA() { 

        return psa; 

    } 

 

    public void setUmur(int umur) { 

        this.umur = umur; 

    } 

 

    public int getUmur() { 

        return umur; 

    } 

 

    public void setPV(double pv) { 

        this.pv = pv; 

    } 

 

    public double getPV() { 

        return pv; 

    } 

 

    public double miu(double data, double btsBawah, double btsAtas, 

double mutlak) { 

        if (data == mutlak) { 

            n = 1; 

        } else if (data <= btsBawah || data >= btsAtas) { 

            n = 0; 

        } else { 

            if (data < mutlak) { 

                n = (data - btsBawah) / (mutlak - btsBawah); 

            } else { 

                n = (btsAtas - data) / (btsAtas - mutlak); 

            } 

        } 

        return n; 

    } 

 

    public double miu1(double data, double btsAtas, double mutlak) { 

        if (data <= mutlak) { 

            n = 1; 

        } else if (data > mutlak && data < btsAtas) { 

            n = (btsAtas - data) / (btsAtas - mutlak); 

        } else if (data >= btsAtas) { 

            n = 0; 

        } 

        return n; 

    } 
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    public double miu2(double data, double btsBawah, double mutlak) { 

        if (data >= mutlak) { 

            n = 1; 

        } else if (data < mutlak && data > btsBawah) { 

            n = (data - btsBawah) / (mutlak - btsBawah); 

        } else if (data <= btsBawah) { 

            n = 0; 

        } 

        return n; 

    } 

 

    public double VeryLow() { 

        btsAtas = 4; 

        mutlak = 0; 

        aVL = miu1(getPSA(), btsAtas, mutlak); 

        return aVL; 

    } 

 

    public double Low() { 

        btsBawah = 0; 

        btsAtas = 8; 

        mutlak = 4; 

        aL = miu(getPSA(), btsBawah, btsAtas, mutlak); 

        return aL; 

    } 

 

    public double Medium() { 

        btsBawah = 4; 

        btsAtas = 12; 

        mutlak = 8; 

        aM = miu(getPSA(), btsBawah, btsAtas, mutlak); 

        return aM; 

    } 

 

    public double High() { 

        btsBawah = 8; 

        btsAtas = 16; 

        mutlak = 12; 

        aH = miu(getPSA(), btsBawah, btsAtas, mutlak); 

        return aH; 

    } 

 

    public double VeryHigh() { 

        btsBawah = 12; 

        mutlak = 16; 

        aVH = miu2(getPSA(), btsBawah, mutlak); 

        return aVH; 

    } 

 

    public double VeryYoung() { 

        btsAtas = 40; 

        mutlak = 20; 

        miu1(getUmur(), btsAtas, mutlak); 

        bVY = n; 

        return bVY; 

    } 

 

    public double Young() { 

        btsBawah = 20; 

        btsAtas = 50; 

        mutlak = 35; 

        miu(getUmur(), btsBawah, btsAtas, mutlak); 
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        bY = n; 

        return bY; 

    } 

 

    public double UmurMiddle() { 

        btsBawah = 40; 

        btsAtas = 65; 

        mutlak = 50; 

        miu(getUmur(), btsBawah, btsAtas, mutlak); 

        bM = n; 

        return bM; 

    } 

 

    public double Old() { 

        btsBawah = 50; 

        mutlak = 65; 

        miu2(getUmur(), btsBawah, mutlak); 

        bO = n; 

        return bO; 

    } 

 

    public double Small() { 

        btsAtas = 90; 

        mutlak = 45; 

        miu1(getPV(), btsAtas, mutlak); 

        cS = n; 

        return cS; 

    } 

 

    public double Middle() { 

        btsBawah = 45; 

        btsAtas = 135; 

        mutlak = 90; 

        miu(getPV(), btsBawah, btsAtas, mutlak); 

        cM = n; 

        return cM; 

    } 

 

    public double Big() { 

        btsBawah = 90; 

        btsAtas = 170; 

        mutlak = 135; 

        miu(getPV(), btsBawah, btsAtas, mutlak); 

        cB = n; 

        return cB; 

    } 

 

    public double VeryBig() { 

        btsBawah = 50; 

        mutlak = 65; 

        miu2(getPV(), btsBawah, mutlak); 

        cVB = n; 

        return cVB; 

    } 

 

Method untuk menghitung PCR 

private void JProsesActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                         

        double a = Double.parseDouble(JTPSA.getText()); 

        int b = Integer.parseInt(JTUmur.getText()); 

        double c = Double.parseDouble(JTPV.getText()); 

        fp.setPSA(a); 
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        fp.setUmur(b); 

        fp.setPV(c); 

        JTArea.append("PSA \n µVery Low : " + fp.VeryLow() + "\t\t µLow : 

" + fp.Low() + "\t\t µMiddle : " + fp.Medium() + "\n µHigh : " + 

fp.High() + "\t\t µVery High : " + fp.VeryHigh()+"\n\n"); 

        JTArea.append("Umur \n µVery Young : " + fp.VeryYoung() + "\t 

µYoung : " + fp.Young() + "\n µMiddle Age: " + fp.UmurMiddle() + "\t µOld 

: " + fp.Old() + "\n\n"); 

        JTArea.append("PV \n µSmall : " + fp.Small() + "\t\t µMiddle : " 

+ fp.Middle() + "\n µBig: " + fp.Big() + "\t\t µVery Big : " + 

fp.VeryBig() + "\n\n"); 

        JTArea.append("Rule \t µPCA \t µUmur \t µPV \t PCR \t α \t z \t 

α*z \n"); 

        JTArea.append("--------------------------------------------------

----------" 

            + "----------------------------------------------------------

-------" 

            + "-----------------------------------\n"); 

        try { 

            BufferedReader fIn = new BufferedReader(new 

FileReader(file)); 

            for (int i = 0; i < 80; i++) { 

                try { 

                    data[i] = fIn.readLine(); 

                } catch (IOException ex) { 

                } 

                StringTokenizer token = new StringTokenizer(data[i], " 

"); 

                while (token.hasMoreTokens()) { 

                    String psa = token.nextToken(); 

                    String umur = token.nextToken(); 

                    String pv = token.nextToken(); 

                    String pcr = token.nextToken(); 

                    rule[i][0] = psa; 

                    rule[i][1] = umur; 

                    rule[i][2] = pv; 

                    rule[i][3] = pcr; 

                } 

            } 

            for (int i = 0; i < 80; i++) { 

                if (rule[i][0].equals("VL")) { 

                    nilai[i][0] = fp.VeryLow(); 

                } else if (rule[i][0].equals("L")) { 

                    nilai[i][0] = fp.Low(); 

                } else if (rule[i][0].equals("M")) { 

                    nilai[i][0] = fp.Medium(); 

                } else if (rule[i][0].equals("H")) { 

                    nilai[i][0] = fp.High(); 

                } else if (rule[i][0].equals("VH")) { 

                    nilai[i][0] = fp.VeryHigh(); 

                } 

                if (rule[i][1].equals("VY")) { 

                    nilai[i][1] = fp.VeryYoung(); 

                } else if (rule[i][1].equals("Y")) { 

                    nilai[i][1] = fp.Young(); 

                } else if (rule[i][1].equals("M")) { 

                    nilai[i][1] = fp.UmurMiddle(); 

                } else if (rule[i][1].equals("O")) { 

                    nilai[i][1] = fp.Old(); 

                } 

                if (rule[i][2].equals("S")) { 

                    nilai[i][2] = fp.Small(); 

                } else if (rule[i][2].equals("M")) { 
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                    nilai[i][2] = fp.Middle(); 

                } else if (rule[i][2].equals("B")) { 

                    nilai[i][2] = fp.Big(); 

                } else if (rule[i][2].equals("VB")) { 

                    nilai[i][2] = fp.VeryBig(); 

                } 

                //alfa 

                nilai[i][3] = Math.min(nilai[i][0], Math.min(nilai[i][1], 

nilai[i][2])); 

 

                //z 

                if (rule[i][3].equals("VL")) { 

                    btsAtas = 5; 

                    mutlak = 0; 

                    if (nilai[i][3] == 0) { 

                        nilai[i][4] = mutlak; 

                    } else if (nilai[i][3] == 1) { 

                        nilai[i][4] = btsAtas; 

                    } else { 

                        nilai[i][4] = btsAtas - (nilai[i][3] * (btsAtas - 

mutlak)); 

                    } 

                } else if (rule[i][3].equals("L")) { 

                    btsBawah = 0; 

                    btsAtas = 20; 

                    nilai[i][4] = btsBawah + ((btsAtas - btsBawah) / 2); 

                } else if (rule[i][3].equals("M")) { 

                    btsBawah = 10; 

                    btsAtas = 50; 

                    nilai[i][4] = btsBawah + ((btsAtas - btsBawah) / 2); 

                } else if (rule[i][3].equals("H")) { 

                    btsBawah = 30; 

                    btsAtas = 70; 

                    nilai[i][4] = btsBawah + ((btsAtas - btsBawah) / 2); 

                } else if (rule[i][3].equals("VH")) { 

                    btsBawah = 50; 

                    mutlak = 70; 

                    if (nilai[i][3] == 0) { 

                        nilai[i][4] = btsBawah; 

                    } else if (nilai[i][3] == 1) { 

                        nilai[i][4] = mutlak; 

                    } else { 

                        nilai[i][4] = btsAtas - (nilai[i][3] * (btsAtas - 

mutlak)); 

                    } 

                } 

                //alpha*z 

                nilai[i][5] = nilai[i][3] * nilai[i][4]; 

 

                JTArea.append((i + 1) + "\t" + nilai[i][0] + "\t" + 

nilai[i][1] + "\t" + nilai[i][2] 

                    + "\t" + rule[i][3] + "\t" + nilai[i][3] + "\t" + 

nilai[i][4] + "\t" + nilai[i][5] + "\n"); 

 

                tot_alpha += nilai[i][3]; 

                tot_alpha_z += nilai[i][5]; 

            } 

            System.out.println(); 

            System.out.println(); 

            //PCR 

            pcr = tot_alpha_z / tot_alpha; 

            JTPCR.setText("" + pcr); 

            JTArea.append("\n Resiko terkena penyakit Kanker Prostat : " 
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+ pcr + "% \n\n"); 

        } catch (FileNotFoundException e) { 

            System.out.println("File tidak dapat ditemukan"); 

        } 
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BAB V 

PENGUJIAN DAN ANALISIS 

5.1. Analisa Data 

Data berikut merupakan beberapa sample hasil perhitungan PCR 

menggunakan metode fuzzy Tsukamoto. Untuk dapat membandingkan hasil 

perhitungan dengan aturan-aturan yang telah diberikan. 

      √            

                                      

                    

      √                

 

5.2. Strategi Pengujian 

Untuk penerapan dalam pengujian memerlukan beberapa strategi yang 

dapat mencakup beberapa Unit Testing antara lain jalur yang akan dilakukan 

secara spesifik dalam struktur modul control guna memastikan kelengkapan dan 

deteksi eror dalam tingkat yang tinggi. Integation Testing merupakan sebuah 

pengamatan yang berasal dari beberapa isu yang diasosiasikan dengan 

permasalahan ganda dalam verifikasi dan kontruksi program. Validation Test 

merupakan penyedia jaminan verifikasi dan konstruksi program, selain itu 

menjamin software memenuhi semua fungsi, performa, dari kriteria testing yang 

dilakukan. 

 

PSA Umur PV 
Literature 

(%) 

Tsukamoto 

(%) 
Simpangan 

2 20 35 0.2 – 2 2.5 0.25 

4 20 44 0.2 – 3 3.75 0.5625 

12 55 200 48 – 55 50 0 

15 60 250 68 – 75 58 100 

40 65 211 72 - 85 61.43 107.537 



 
 

53 
 

 

 

Dalam Unit Testing, metode dalam verifikasi perangkat lunak dengan 

memastikan program dapat digunakan secara layak. Unit tes yang yang dikaji 

akan mengkaji desain dan implemantasi yang mencakup struktur data, logika 

program, struktur program, fungsi yang digunakan, interface, dan operasi dalam 

sebuah komponen yang mendukung program dapat berjalan. 

Pada Integration testing, komponen yang akan dilakukan pengujian 

bersama dalam memastikan kualitas dari unit yang terintegrasi. Tujuan 

dilakukannya integration testing merupakan proses mencari dmana eror dapat 

diketahui pada bagian mana. Fokus yang akan dikaji terdapat pada desain dan 

konstruksi arsitektur. Desain dan konstruksi yang dimaksud mencakup operasi 

dalam level sub, interface to user, dan integrasi terhadap lingkungan. 

Pada validation testing, pengujian yang dimaksudkan adalah memastikan 

kebutuhan yang akan di produksi benar. Fokus pengelamatan yang terjadi adalah 

pada input dan output, informasi fungsi, interface system. 

 

5.3. Teknik Pengujian 

Teknik pengujian merupakan komponen yang sangat penting sebelum 

program dapat digunakan dengan layak. Teknik yang akan digunakan adalah 

black box, dengan tujuan fungsi dari perangkat lunak dapat ditunjukkan cara 

operasionalnya, input dan output apakah berjalan dengan yang diharapkan, 

informasi dapat disimpan keasliannya. 

Fokus domain informasi dari perangkat lunak, akan melakukan beberapa 

test case dengan partisipasi domain input dan sub program yang diuji secara 

mendalam. Metode pengujian yang dilakukan akan mencakup beberapa 

kemampuan program dalam lingkup aplikasi. GUI, dokumentasi, dan beberapa 

fitur yang lain membutuhkan pedoman dan teknik khusus dalam pengujian 

perangkat lunak. 
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah diteliti, metode fuzzy tsukamoto 

dapat membantu sistem dalam mendiagnosa seseorang terkena kanker prostat. 

Sistem ini dapat digunakan oleh rumah sakit dan dokter spesialis untuk 

menghitung presentase kemungkinan pasien yang terkena kanker prostat. User 

dapat mengetahui presentase terkena kanker prostat berdasarkan antigen spesifik 

prostat (Prostate Spesific Antigen /PSA), umur pasien (Age), dan volume prostat 

(Prostate Volume /PV). 

6.2. Saran 

 Sistem ini dapat dikembangkan dalam menentukan rules/aturan untuk 

melakukan validasi atau pengamatan terlebih dahulu ke rumah sakit atau dokter 

spesialis supaya rules yang dipakai lebih valid. Selain itu, disarankan untuk 

menambah fitur yang belum ada pada program, karena dalam program ini hanya 

sebatas presentase pasien yang terkena penyakit kanker prostat. 

 Untuk pengguna program ini, khususnya pasien, jika sudah mengetahui 

status presentase kemungkinan terkena penyakit kanker prostat diharapkan untuk 

melakukan penanganan lebih lanjut sehingga masih ada kemungkinan penyakit 

dapat disembuhkan. 
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