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ABSTRAK-Penyakit  tidak menular  (PTM) utama (kardiovaskular,  stroke,  kanker,  diabetes  militus)  telah mengalami peningkatan
jumlah  kasus,  khususnya  di  negara  berkembang.Faktor  risiko  Diabetes  Militus  seperti  hipertensi,  hiperglikemi,  obesitas
abdominal/sentral, berat badan lebih, kurangnya aktivitas fisik serta merokok, juga meningkat dari tahun ke tahun.Dengan mengetahui
adanya faktor risiko lebih awal, maka pengendalian faktor risiko tersebut dapat dilakukan lebih dini yang pada akhirnya jumlah kasus
penyakit  DM dapat ditekan.Aplikasi  pendiagnosa faktor resiko DM tipe 2 dengan menggunakan metode Fuzzy Inference System
dengan metode Tsukamoto merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk pendiagnosaan penyakit. Tujuan utama dari metode ini
adalah  mendiagnosa  persenrtase  faktor  resiko  penyakit  DM  berdasarkan  beberapa  faktor  resiko  DM.  Sebelum  mengolah  data
menggunakan Fuzzy Tsukamoto, maka terlebih dahulu dilakukan pengumpulan data-data yang diperlukan yaitu faktor resiko DM.
Pada  langkah  selanjutnya  kita  melakukan  pengolahan  data  yang  diawali  dengan  penentuan  variabel  dan  semesta  pembicaraan,
kemudian dilanjutkan dengan pembentukan himpunan fuzzy, dan dilakukan penegasan (defuzzy) sebagai langkah terakhir.Penegasan
dilakukan dengan metode perhitungan rata-rata terbobot.Dari pengolahan data diperoleh hasil diagnosa persentase faktor resiko DM
tipe 2 berdasarkan inputan gejala dan tanda yang terdapat pada diri pasien dengan hasil rata-rata tertinggi.

Kata kunci: Faktor Resiko Diabetes , Diagnosa, Fuzzy Tsukamoto

ABSTRACT-Non-communicable diseases(PTM) major (cardiovascular disease, stroke, cancer, diabetesmellitus) have experienced an
increase inthe number of cases, particularlyin developing countries. Risk factorssuch ashypertension,diabetes mellitus, hyperglycemia,
abdominalobesity/central,  overweight,  lack  of  physical  activityand  smoking,  also  increasedfromyearto  year.  By  knowingtherisk
factorsearly,then  thecontrol  ofthese  risk  factorscanbe  doneearlierin  the  endthe  number  ofcases  ofdiabetescan  be  reduced.
Applicationpendiagnosariskfactorsof  type  2  diabetesby  usingFuzzyInference  SystemwithTsukamotomethodis  onetechnique
usedfordiagnosingthe  disease.  The  main  goalof  this  methodispersenrtasediagnoseDMrisk  factorsbased  oncertain  risk
factorsDM.Beforeprocessing  the  datausing  aFuzzyTsukamoto,  it  first  has  tobe  donecollectingthe  requireddataisa  risk  factor
fordiabetes.  In the next stepweperformthe dataprocessingbegins with thedetermination ofthe variablesandthe universe of discourse,
then  followed  bythe  formation  offuzzy  set,  andmadethe  assertion(defuzzy)  as  the  final  step.  The  assertionmadeby the  method
ofcalculation ofthe weightedaverage.  From theprocessing ofthe dataobtainedpercentagediagnosisof  type  2 diabetesriskfactorsbased
onrisk factor and signscontainedin the patientwith thehighest averageyield.

Keywords: DiabetesRiskFactors, Diagnosis, TsukamotoFuzzy

PENDAHULUAN

Diabetes mellitus adalah suatu kelompok metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin,
kerja insulin atau kedua-duanya.Hiperglikemia kronik pada Diabetes berhubungan dengan kerusakan jangka panjang, disfungsi dan
kegagalan beberapa organ tubuh, terutama mata, ginjal, syaraf, jantung dan pembuluh darah (American Diabetes Association (ADA)
2004).Faktor resikopada Diabetes Militus(DM) tipe 2 dapat diperhitungkan  tingkat persentasenya  untuk dapat menarik kesimpulan
seberapa besar persentase seseorang terhadap faktor resiko untuk penyakit DM tipe 2, namun untuk memutuskan tingkat persentasenya
dibutuhkan suatu metode perhitungan untuk menunjang hasil diagnosa guna dapat dipertanggungjawabkan ketepatannya.
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Logika fuzzy merupakan sebuah logika perhitungan yang memiliki nilai kekaburan atau kesamaran (Fuzzyness) antara benar dan
salah.Dalam teori  fuzzy  sebuah  nilai  bisa  bernilai  benar  dan  salah  secara  bersamaan namun  hal  tersebut  tergantung pada  bobot
keanggotaan yang dimilikinya.Teori himpunan fuzzy dan Logika fuzzy sangat cocok untuk mengembangkan pengetahuan dalam sistem
pengobatan seperti penafsiran set temuan medis, diferensiasi sindrom, diagnosis penyakit dalam, pemilihan optimal mengintegrasikan
perawatan medis dan obat-obatan. Sistem pakar fuzzy untuk diferensiasi sindrom obat tradisional, sistem pakar untuk penyakit paru-
paru menggunakan teori himpunan fuzzy.(Nguyen Hoang Phong & Vladik Kreinovich, 2000).

Fokus  penelitian  ini,  yaitu  bagaimana  membangun  serta  mengimplementasikan  sebuah  sistem  pendiagnosaan  faktor  resiko
penyakit  DM tipe 2 menggunakan metode logika  fuzzy.Sistem ini dibangun dengan memberikan keputusan  persentase faktor resiko
berdasarkan kumpulan informasi tentang  data resiko penyakit  DM tipe 2. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk membangun
aplikasi yang dapat membantu pengambilan keputusan dalam menentukan  persentase faktor resiko DM tipe 2  yang diderita sesuai
dengan data faktor resiko yang diinputkan

URAIAN PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Fokus dan lokasi penelitian adalah membuat sebuah aplikasi mendiagnosa faktor resiko DM tipe 2 dengan menggunakan metode
logika fuzzy yang berobjek pada klinik  Diagnostik Aeskulap, Batam Center – Batam Kepulauan Riau dengan tujuan untuk membantu
orang awam dalam pendiagnosaan faktor resiko DM tipe 2 secara dini. Untuk tahap analisa kebutuhan data pada penelitian ini, maka
di perlukan metode pengumpulan data. Adapun cara atau metode pengumpulan data penelitian di peroleh dengan cara studi literatur
dan  wawancara.Pada  tahap  studi  literatur  atau  kajian  pustaka  dapat  dilakukan  dengan  mempelajari  jurnal-jurnal  referensi,  hasil
penelitian  dengan  menggunakan  metode  yang  sama  serta  buku-buku referensi  yang  bertujuan  untuk  mendapatkanlandasan  teori
mengenai masalah yang dijadikan objek penelitian penelitian.

B. Metode Pengembangan Sistem

Pengembang perancangan sistem aplikasi diagnosa faktor resiko DM tipe 2 dikembangkan dengan model Waterfall menurut Roger S.
Pressman.seperti gambar dibawah ini..

Gambar 1. Metode Waterfall
Keterangan:
1. Analisis  kebutuhan sistem. Tahapan ini  akan  menghasilkan data  yang berhubungan dengan keinginan  user  dalam pembuatan

sistem. Data ini lah yang akan menjadi acuan sistem analis untuk menterjemahkan kedalam bahasa pemrograman.
2. Desain

Proses  ini  berfokus pada  :  struktur  data,  arsitektur  perangkat  lunak,  representasi  interface,  dan  detail  (algoritma)  prosedural.
Tahapan ini akan menghasilkan dokumen yang disebut software requirment. Dokumen inilah yang akan digunakan proggrammer
untuk melakukan aktivitas pembuatan sistemnya.
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3. Coding & Testing
Coding merupakan penerjemahan design dalam bahasa yang bisa dikenali oleh komputer. Dilakukan oleh programmer yang akan
meterjemahkan transaksi yang diminta oleh user. Tahapan ini lah yang merupakan tahapan secara nyata dalam mengerjakan suatu
sistem.  Dalam artian  penggunaan  komputer  akan  dimaksimalkan  dalam  tahapan  ini.  Setelah  pengkodean  selesai  maka  akan
dilakukan testing terhadap sistem yang telah dibuat tadi. Tujuan testing adalah menemukan kesalahan-kesalahan terhadap sistem
tersebut dan kemudian bisa diperbaiki.

4. Penerapan
Tahapan ini bisa dikatakan final dalam pembuatan sebuah sistem. Setelah melakukan analisa, design dan pengkodean maka sistem
yang sudah jadi akan digunakan oleh user.

5. Pemeliharaan
Perangkat lunak yang sudah disampaikan kepada pelanggan pasti akan mengalami perubahan. Perubahan tersebut bisa karena
mengalami kesalahan karena perangkat lunak harus menyesuaikan dengan lingkungan (periperal atau sistem operasi baru) baru,
atau karena pelanggan membutuhkan perkembangan fungsional.

C. Perancangan Sistem

Gambar 2 Flowchart Proses
Keterangan:
a. Menginput form faktor resiko DM oleh user. 
b. Sistem melakukan perhitungan derajat keanggotaan pada variabel yang dipilih. 
c.  Setelah didapatkan perhitungan derajat  kenaggotaan,  sistem akan menentukan α-predikat  minimum dari  tiap-tiap aturan fuzzy
dengan penggunaan Fungsi MIN.
d. Selanjutnya, sistem melakukan perhitungan rata-rata terbobot untuk dapat menentukan persentase faktor resiko penyakit DM. Jika
terdapat kesalahan dalam perhitungan atau kesalahan dalam pemilihan faktor resiko, sistem akan kembali keproses pemilihan faktor
resiko oleh user. 
e. Jika benar maka sistem akan menampilkan persentase penyakit DM pada user .

 HASIL DAN PEMBAHASAN
Untuk mendapatkan output dari aplikasi diagnosa Faktor Resiko DM tipe 2, maka terdapat bebreapa tahapan dalam perancangan 
sistem fuzzy:
1. Mendefinisikan model masukan dan keluaran system, dalam kasus ini terdapat 8 model masukan/variabel input yang terdiri dari :
usia dengan jenis kelamin pria, usia dengan jenis kelamin wanita, riwayat lahir bayi, tekanan darah(Sistolik), tekanan darah(Diastolik),
keturunan, aktivitas, berat massa indeks. Dan 1 model keluaran/variabel output : hasi persentase faktor resiko Diabetes Militus Tipe 2.
2. Dekomposisi variabel model menjadi himpunan fuzzy, yaitu: Dari variabel-variabel input dibentuk himpunan-himpunan fuzzy antara
lain :

3



a. Variabel usia dengan jenis kelamin pria terdiri dari 3 himpunan fuzzy, yaitu : muda, parobaya, tua.

Gambar 3 Variabel usia dengan jenis kelamin pria

Fungsi keanggotaan:

µ usia dan jenis kelamin pria[x] =
x

46
.......(4.1)

b. Variabel usia dengan jenis kelamin wanita terdiri dari 3 himpunan fuzzy, yaitu : muda, parobaya, tua.

Gambar 4 Variabel usia dengan jenis kelamin wanita

Fungsi Keanggotaan:

µusia dengan jenis kelamin wanita [x] =
x

45
....(4.2)

4

0

0 ≤ x < 46

x≥ 461

0

0 ≤ x < 45

x≥ 451



b. Variabel riwayat lahir bayi yang terdiri dari 3 himpunan fuzzy, yaitu : rendah, normal, tinggi.

Gambar 5 Variabel riwayat lahir bayi

Fungsi Keanggotaan:

µriwayat lahir bayi rendah [x]= 

3−2.5
(¿)

(3− x)/¿
........(4.3)

µriwayat lahir bayi normal [x]= ........(4.4)

µriwayat lahir bayi tinggi [x]= ........(4.5)
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1 0 ≤ x ≤ 2.5

2.5 < x < 3

0
x≥ 3

0 ≤ x ≤ 2.50

x≥ 40

2.5 < x ≤ 3

3 ≤ x < 44−3
¿

(4−x )/¿
)

3−2.5
(¿)

(x−2.5)/¿

x≤30

(x−3)/(4−3) 3 < x <4

x≥ 41



c. Variabel tekanan darah(Sistolik) yang terdiri dari 3 himpunan fuzzy, yaitu : rendah, normal, tinggi.

Gambar 6 Variabel tekanan darah(Sistolik)

Fungsi Keanggotaan:

µ tekanan darah(Sistolik) rendah [x] = 

µ tekanan darah(Sistolik) normal[x] = 

µ tekanan darah(Sistolik) tinggi [x] = 

6

0 ≤ x ≤ 1201

130−120
¿

(130− x)/¿
)

120 < x < 130

0

......(4.6)
x≥ 130

0≤ x ≤ 1200

x≥ 1400

120 < x ≤ 130130−120
¿

(x−120)/¿
)

......(4.7)130 ≤ x

<140
(140− x)/(140−130)

x≤ 1300

(x−130)/(140−130) 130 < x < 140

x≥ 140 ......(4.8)1



d. Variabel tekanan darah(Diastolik) yang terdiri dari 3 himpunan fuzzy, yaitu : rendah, normal, tinggi.

Gambar 7 Variabel tekanan darah(Diastolik)

Fungsi Keanggotaan:

µ tekanan darah(Diastolik) rendah [x] = 

µ tekanan darah(Diastolik) normal[x] = 

µ tekanan darah(Diastolik) tinggi [x] = 

7

0 ≤ x ≤ 801

(85−x )/(85−80) 80 < x < 85

......(4.9)

x≥ 850

0 x≥ 90

0 ≤ x ≤ 80

......(4.10)

0

80 < x ≤ 8585−80
¿

(x−80)/¿
)

 85 ≤ x < 9090−85
¿

(90−x)/¿
)

x≤ 850

......(4.11)85 < x < 9090−85
¿

(x−85)/¿
)

1
x≥ 90



e. Variabel keturunan yang terdiri dari 3 himpunan fuzzy, yaitu : salah seorang saudara kandung, salah seorang orang tua, kedua orang 

tua.

Gambar 8 Variabel keturunan
Fungsi Keanggotaan:

µ Salah seorang Saudara kandung [x] = 

µ Salah seorang Orang tua kandung [x] =

µ Kedua Orang tua kandung [x] =

8

......(4.12)x−0
¿
¿
¿

0 < x < 0.1

x≥ 0.11

 0 ≤ x ≤ 0.151

x≥ 0.750
......(4.13)

0.15 < x < 0.75(0.75− x)/(0.75−0.15)

0 ≤ x ≤ 0.150

0.15 < x <
0.75

......(4.14)0.75−0.15
(¿)

(x−0.15)/¿ x≥ 0.751



f. Variabel aktivitas yang terdiri dari 3 himpunan fuzzy, yaitu : sering, kadang-kadang, jarang.

Gambar 9 Variabel aktivitas

Fungsi Keanggotaan:

µ aktivitas [x] =
30−2

¿
x /¿

)

g. Variabel berat massa indeks yang terdiri dari 3 himpunan fuzzy, yaitu : kurus, normal, gemuk.

Gambar 10 Variabel indeks massa tubuh

Fungsi Keanggotaan:

µbmi[x]=

9

2 ≤ x< 30 ......(4.15)

x≥ 301

0 0 ≤ x ≤ 18.4

x−18.4
¿
¿

25.1−18.4
¿
¿

)

18.4 < x < 25.1 ......(4.16)

1 x≥ 25.1



h. Variabel faktor resiko yang terdiri dari 2 himpunan fuzzy, yaitu : rendah dan tinggi

Gambar 11 Variabel faktor resiko

Fungsi Keanggotaan:

µ faktor resiko tinggi [x] =

3. Semesta Pembicaraan
Keseluruhan nilai yang diperbolehkan untuk dioperasikan dalam suatu variable 
fuzzy. Adapun semesta pembicaraan untuk keseluruhan variabel pada faktor resiko DM adalah = [0.1:200]
4. Domain 

Keseluruhan nilai yang diijinkan dalam semesta pembicaraan dan boleh dioperasikan dalam suatu himpunan fuzzy. Adapun domain
dalam variabel gejala dan tanda seperti berikut :

• Usia = [1:46]

• Riwayat lahir bayi = [2.5:4]

• Sistolik = [120:140]

• Diastolik = [80:90]

• Keturunan = [0.1:0.75]

• Aktivitas = [2:30]

• Berat massa indeks = [16.9:27]

5. Pembuatan Aturan Fuzzy 

Dari ke delapan variabel input yang telah didefinisikan, dengan melakukan analisa data terhadap batas tiap-tiap himpunan fuzzy pada 
tiap- tiap variabelnya maka dibentuk 2916 aturan fuzzy yang akan dipakai dalam sistem ini, yaitu :
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[R1] IF umur tua AND jenis kelamin pria AND tekanan darah sistolik tinggi AND tekanan darah diastolik tinggi AND keturunan 
kedua orang tua kandung AND aktivitas jarang AND berat massa indeks gemuk THEN faktor resiko tinggi

[R2] IF umur tua AND jenis kelamin pria AND tekanan darah sistolik tinggi AND tekanan darah diastolik tinggi AND keturunan 
kedua orang tua kandung AND aktivitas jarang AND berat massa indeks normal THEN faktor resiko tinggi

[R3] IF umur tua AND jenis kelamin pria AND tekanan darah sistolik tinggi AND tekanan darah diastolik tinggi AND keturunan 
kedua orang tua kandung AND aktivitas jarang AND berat massa indeks kurus THEN faktor resiko tinggi

[R4] IF umur tua AND jenis kelamin pria AND tekanan darah sistolik tinggi AND tekanan darah diastolik tinggi AND keturunan 
kedua orang tua kandung AND aktivitas kadang-kadang AND berat massa indeks gemuk THEN faktor resiko tinggi

[R5] IF umur tua AND jenis kelamin pria AND tekanan darah sistolik tinggi AND tekanan darah diastolik tinggi AND keturunan 
kedua orang tua kandung AND aktivitas kadang-kadang AND berat massa indeks normal THEN faktor resiko tinggi

[R6] IF umur tua AND jenis kelamin pria AND tekanan darah sistolik tinggi AND tekanan darah diastolik tinggi AND keturunan 
kedua orang tua kandung AND aktivitas kadang-kadang AND berat massa indeks kurus THEN faktor resiko tinggi

 [R7] IF umur tua AND jenis kelamin pria AND tekanan darah sistolik tinggi AND tekanan darah diastolik tinggi AND keturunan 
kedua orang tua kandung AND aktivitas sering AND berat massa indeks gemuk THEN faktor resiko tinggi

[R8] IF umur tua AND jenis kelamin pria AND tekanan darah sistolik tinggi AND tekanan darah diastolik tinggi AND keturunan 
kedua orang tua kandung AND aktivitas sering AND berat massa indeks normal THEN faktor resiko tinggi

[R9] IF umur tua AND jenis kelamin pria AND tekanan darah sistolik tinggi AND tekanan darah diastolik tinggi AND keturunan 
kedua orang tua kandung AND aktivitas sering AND berat massa indeks kurus THEN faktor resiko tinggi

 Rule Fuzzy Terlampir.

6.  Aplikasi Fungsi Implikasi 

Pada metode Tsukamoto , penggunaan Fungsi MIN sebagai Metode implikasinya dalam menentukan α-predikat minimum dari tiap-
tiap  aturan  yang ditetapkan,  maksudnya  dari  beberapa  pernyataan  IF  tersebut  diambil  α-predikat  atau  nilai  derajat  keanggotaan
terkecil. 

7. Penegasan (Defuzzy)

Defuzzifikasi itu sendiri merupakan suatu proses untuk merubah hasil penalaran yang berupa derajat keanggotaan keluaran (α-predikat)
menjadi variabel numerik kembali (crisp). Sistem akhir diagnosa faktor resiko Diabetes Militus(DM) tipe 2  ini menggunakan rata-rata
terbobot (weight average) sebagai metode Defuzzifikasi  untuk mendapatkan hasil akhir persentase faktor resiko DM tipe 2. Adapun
rumus rata-rata terbobot tersebut adalah sebagai berikut: 

z = 
α1z1+α2z2+…+αnzn

α1+α2+…+αn

Keterangan : 
z = Hasil diagnosa faktor resiko diabetes tipe 2
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αn = Derajat Keanggotaan dari Aturan ke- n 
zn = nilai dari Aturan ke- n 

Berikut tampilan aplikasi diagnosa faktor resiko DM tipe 2 pada halaman konsultasi

Gambar 12 Halaman Konsultasi
Pada gambar 4 merupakan contoh dari halaman konsultasi yang telah diinput data faktor resiko DM tipe 2 yang pasien alami. Pada uji
coba tersebut diinputkan faktor resiko sebagai berikut:

Nama :

Usia :

Jenis Kelamin :

Riwayat Melahirkan Bayi :

Tekanan Darah (Sistolik) :

Tekanan Darah (Diastolik) :

Riwayat Keturunan Diabetes :

Aktivitas (Olahraga) :

Tinggi Badan :

Berat Badan :

Berat Massa Indeks : 

Dari hasil inputan gejala diatas, maka aplikasi menyimpulkan bahwa pasien menderita penyakit DBD dengan persentase nilai 11%.
Hasil  perhitungan tersebut didapat berdasarkan pengambilan nilai  dari data faktor resiko yang pasien input dibandingkan dengan
fungsi yang telah ditetapkan pada aplikasi serta  rule  yang telah ditetapkan sebelumnya. Nilai tersebut kemudian diakumulatifkan
sehingga didapatkan persentase faktor resiko DM tipe 2.

Berikut tampilan aplikasi hasil diagnosa pada halaman variabel hitungfaktor resiko DM tipe 2:
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Wawan

22 Tahun

Laki - Laki

-
120

75

Tidak AdaSalah seorang saudara Kandung

Kedua  orang tua kandungSalah seorang Orang Tua Kandung

Jarang, 30 hari 1 kaliSering, 2 kali 1 hari

Kadang-Kadang, 7 hari 1 kali

177 cm
Berat Massa Indeks =

Berat Badan
(Tinggi Badan /100 )∗(Tinggi Badan /100)

60 kg

19.15



Gambar 13 Hasil diagnosa

KESIMPULAN
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka ditarik kesimpulan bahwa metode logika fuzzy TSUKAMOTO dapat membantu
pengambilan keputusan dalam menentukan persentase faktor resiko DM tipe 2berdasarkan dengan data faktor resiko yang diinputkan
pada aplikasi diagnosa faktor resiko dM tipe 2.
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