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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Simpulan yang didapatkan dari penelitian yang telah dilakukan adalah 

sistem pakar deteksi awal penyakit mulut dan gigi telah berhasil dirancang dan 

dibangun dengan mengimplementasikan metode Fuzzy Multi Criteria Decision 

Making berbasis android. Sistem ini dibagi menjadi dua bagian antara lain sistem 

untuk admin dan sistem untuk pengguna. Sistem admin memiliki fungsionalitas 

untuk menambahkan, mengubah, dan menghapus data. Sistem pengguna 

merupakan sistem yang dapat digunakan pengguna untuk memperoleh diagnosa 

penyakit mulut dan gigi. Terdapat tiga belas jenis penyakit yang tersimpan di 

dalam database sistem ini antara lain ANUG (Acurate Necratizing Ulcerative 

Gingivitis), radang gusi berat, radang gusi sedang, radang gusi ringan, abses, 

periodontitis, kalkulus supragingiva, kalkulus subgingiva, pulpitis irreversible, 

stomatitis aftosa akut, RAS(Reccurent Apthous Stomatitis), dan perikoronitis. 

Tingkat akurasi sistem dengan pakar dalam mendeteksi awal penyakit mulut dan 

gigi adalah 83,33%. Sistem pakar ini dibangun berdasarkan data-data yang 

dikumpulkan dari pakar gigi dan mulut. 

 

Rancang bangun..., Lucy Meiliana, FTI UMN, 2016
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5.2 Saran 

  Sistem yang telah dibuat ini masih memiliki banyak kekurangan dan 

kelemahan sehingga disarankan untuk dapat dikembangkan lebih lanjut. Saran 

yang diberikan untuk pengembangan sistem ini adalah sebagai berikut. 

1. Pertanyaan dalam jumlah banyak menjadi salah satu kekurangan dalam sistem 

ini. Untuk penelitian selanjutnya, pertanyaan dapat dibuat lebih dinamis 

sehingga  pengguna tidak perlu menjawab seluruh pertanyaan dalam jumlah 

banyak. 

2. Pada sistem, terdapat beberapa informasi pengobatan yang menyarankan 

pengguna untuk berobat ke dokter gigi. Untuk penelitian selanjutnya, dapat 

pula ditambahkan mengenai informasi lokasi rumah sakit atau dokter gigi 

terdekat sehingga dapat lebih memudahkan pengguna dalam melakukan 

pengobatan. 

3. Penelitian sistem pakar deteksi penyakit mulut dan gigi dibuat dengan 

menggunakan metode Fuzzy Multi Criteria Decision Making. Untuk 

penelitian selanjutnya, dapat menggunakan metode lain yang lebih baru dan 

lebih update, seperti  Collective Intelligence. 

Rancang bangun..., Lucy Meiliana, FTI UMN, 2016




