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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Berikut beberapa kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian ini. 

1. Sistem pakar untuk membantu mendeteksi gejala kanker lambung sudah selesai 

dibangun dengan mengimplementasikan metode forward chaining dan 

berbasis web. 

2. Sistem pakar ini dibangun berdasarkan data-data yang sudah diperoleh dari 

pakar yang mengerti kanker lambung yaitu dokter spesialis penyakit dalam, 

dokter spesialis bedah (konsultan digestif atau pencernaan), dan dokter 

spesialis konsultan gastroenterohepatologi. Data yang diperoleh berupa faktor 

resiko dan gejala dari kanker lambung. 

3. Berdasarkan hasil validasi data dengan pakar yang telah dilakukan, maka 

didapatkan nilai akurasi dari aplikasi sistem pakar ini sebesar 96,7%. 

4. Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan, maka menurut koresponden 

tampilan website sudah menarik, website sistem pakar ini mudah digunakan, 

tingkat kepuasan pengguna menggunakan sistem pakar ini cukup puas, dan  

sistem pakar ini juga berguna. 

 

5.2 Saran 

Sistem yang telah dibuat ini masih memiliki keterbatasan, sehingga disarankan 

untuk dapat dikembangkan lebih lanjut. Saran bagi para pembaca untuk dapat 

mengembangkan sistem adalah:

Rancang Bangun ..., Octaviera Veronica, FTI UMN, 2015



1. Dalam pengembangan selanjutnya dapat dibuat aplikasi untuk mendeteksi 

penyakit lain selain penyakit kanker lambung. Dalam hal ini dapat dibuat 

aplikasi untuk mendeteksi penyakit lambung dan penyakit kanker yang lainnya 

(misalnya: kanker usus, kanker otak, kanker tulang, kanker paru-paru, kanker 

payudara, kanker hati). 

2. Dalam pengembangan selanjutnya dapat menggunakan metode yang berbeda 

agar sistem pakar ini menjadi lebih akurat dalam mendeteksi penyakit tersebut, 

seperti menggunakan metode fuzzy, backpropagation, certainty factor, dan 

perceptron. 

3. Pada website sistem pakar ini juga dapat dikembangkan dari tampilan agar 

lebih menarik dan menambahkan informasi mengenai kanker-kanker yang lain.
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