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Abstract: Human body immunity system can't protect the body if the body gets the situations  such as bad habit of 
eating, stress, less of sleep, and other of medical conditions. That is why allergy happen. To avoid allergy is the 
same meaning with increasing the human  body immunity system. One of the way to increase the human body body 
system is to consume the healthy foods based on our blood type, because the blood type has an important function to 
built our body immunity system. The Function of Expert System to Fix Healthy Foods Based on Blood Type To 
Less and Cure Allergy can solve that problem. This expert system uses Forward Chaining method. This method uses 
patient symptoms as facts to get a conclussion like healthy foods based on the kinds of allergy and blood type. The 
conclusion from this expert system is the information about the kinds of allergy and healthy foods based on blood 
type. 
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Kebutuhan menu makanan yang 
memenuhi standar kesehatan sangat diperlukan oleh 
setiap manusia. Manusia memiliki standar kecukupan 
gizi yang berbeda satu sama lain. Beberapa orang 
yang dapat menurunkan berat badannya dengan pola 
diet tertentu, namun ada pula yang gagal menurunkan 
berat badannya walaupun pola diet yang mereka 
lakukan sama. Hal ini disebabkan karena manusia 
memiliki kondisi tubuh yang berbeda, khususnya 
dalam hal golongan darah yang mereka miliki.  

Golongan darah yang dimiliki oleh setiap 
individu  berkaitan  dengan kemampuan didalam 
mencerna makanan dan kekuatan dari sistem 
kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh terkadang 
mengalami kelebihan beban akibat pola makan yang 
buruk, stress, kurang tidur, dan beberapa kondisi 
medis lainnya. Jika beban yang dialami sudah 
melebihi beban maksimal, sistem kekebalan tubuh 
yang dimiliki tidak dapat menahan beban lain 
terutama yang bersifat alergen(benda asing) masuk 
ke dalam tubuh manusia. Hal ini dapat menyebabkan 
terjadinya serangan alergi. 

 Menghindari terjadinya alergi sama 
artinya dengan mengurangi beban yang dialami oleh 
sistem kekebalan tubuh manusia. Salah satu cara 
mengurangi beban dari sistem kekebalan tubuh 
adalah dengan melakukan pola makan yang sehat.  

Makanan sehat terdiri atas beberapa zat 
yang dibutuhkan oleh manusia yaitu protein, 
karbohidrat, dan lemak. Zat-zat gizi tersebut 
dibutuhkan oleh tubuh untuk membangun 
metabolisme serta membangun dan memperbaiki sel-

sel tubuh yang rusak. Selain zat gizi tersebut, 
manusia juga memerlukan mineral dan vitamin untuk 
mengatur cairan(elektrolit) tubuh, pertumbuhan 
tulang, pembentukan sel-sel darah, membantu proses 
metabolisme, dan membentuk hormon atau enzim 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka 
diperlukan suatu sistem yang dapat memberikan 
penilaian terhadap bahan makanan sehat. Metode 
yang digunakan adalah forward chaining. Menurut 
Jusak Irawan (2007:32) forward chaining (data 
driven) menghasilkan suatu kesimpulan dari 
seperangkat data yang diketahui. Sistem yang dibuat 
nantinya dapat memberikan suatu kesimpulan yang 
berisi tentang makanan sehat sesuai dengan golongan 
darah tiap-tiap individu untuk mencegah terjadinya 
alergi. Sistem ini ditujukan bagi pihak yang 
memerlukan seperti klinik konsultasi gizi yang 
ditangani oleh ahli gizi, dan pihak-pihak lain yang 
ingin melakukan diet dengan tujuan untuk 
mengurangi alergi yang diderita. 

 
LANDASAN TEORI 
Sistem Pakar 

Menurut Kusrini (2006:11) sistem pakar 
adalah sistem berbasis komputer yang menggunakan 
pengetahuan, fakta, dan teknik penalaran dalam 
memecahkan masalah yang biasanya hanya dapat 
dipecahkan oleh seorang pakar dalam bidang 
tersebut. Sistem pakar bekerja berdasarkan 
pengetahuan yang dimasukkan oleh seorang atau 
beberapa orang pakar dalam rangka mengumpulkan 
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informasi hingga sistem pakar dapat menemukan 
jawabannya. 

Didalam menyelesaikan suatu masalah, 
sistem pakar mengajukan berbagai pertanyaan kepada 
pemakai dalam rangka pengumpulan informasi 
hingga sistem pakar tersebut dapat memberikan suatu 
penyelesaiannya yang dianggap tepat atau sesuai bagi 
seseorang yang harus memiliki serangkaian alternatif 
terbaik dari alternatif yang ada. Berdasarkan kriteria 
yang diberikan, sistem pakar bisa menentukan pilihan 
yang tepat. Tujuan utama sistem ini adalah untuk 
memindahkan secara efektif ilmu pengetahuan 
kepada mereka yang bukan pakar. 

 
 

Komponen Utama Sistem Pakar 
Menurut Gonzales (1993) sistem pakar 

mempunyai 3 komponen utama, yaitu mesin referensi 
(User Interface), basis pengetahuan (Knowledge 
Base), dan mesin inferensi (Inference Engine). Model 
sistem pakar dapat dijelaskan melalui diagram 
Gambar 1 di bawah ini. 

User
User 

Interface
Knowledge 

Base
Inference 
Engine

 
Gambar 1. Diagram Blok Umum    

     Sistem Pakar 
Sistem pakar mengumpulkan dan 

menyimpan informasi atau pengetahuan beberapa 
pakar yang dibutuhkan sebagai tambahan 
pengetahuan kedalam komputer. Informasi ini 
disebut sebagai basis pengetahuan. Cara kerja sistem 
pakar dalam pengumpulan informasi awal tentang 
suatu masalah umumnya diawali dengan mengajukan 
beberapa pertanyaan kepada user, bagian ini disebut 
sebagai user interface. Untuk menjawab pertanyaan, 
user diminta untuk memilih salah satu alternatif pada 
menu yang ditampilkan. Jika sistem pakar telah 
menerima input yang diperlukan maka mesin 
inferensi sistem pakar akan melacak 
solusi/kesimpulannya, sehingga sesuai dengan 
informasi yang telah ditanyakan.  

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Desain Arsitektur 

Desain arsitektur seperti terlihat pada 
Gambar 2 menggambarkan hubungan antara elemen-
elemen utama. 

 
Gambar 2.  Desain Arsitektur Sistem Pakar  untuk 
Menentukan Menu Makanan Sehat Berdasarkan 

Golongan Darah 
 

Penjelasan dari desain arsitektur untuk 
menentukan menu makanan sehat berdasarkan 
golongan darah adalah sebagai berikut: 
1. Interface pakar: suatu media bagi para pakar 

untuk input parameter rules. Rule yang dijadikan 
input adalah gejala-gejala alergi untuk 
menghasilkan knowledge base. 

2. Verifikasi: suatu proses validasi rule dengan 
menggunakan teori verifikasi yaitu: 
a.  Redundant rules adalah suatu rule, jika dua 

atau lebih mempunyai premise dan 
conclusion yang sama. 

b. Conflicting rules adalah suatu rule jika dua 
atau lebih mempunyai premise yang sama, 
tetapi mempunyai conclusion yang 
berlawanan. 

3. Database pakar: digunakan untuk 
mengembangkan basis pengetahuan apabila 
pakar akan menambah, mengubah, ataupun 
menghapus rule. 

4. Interface user: user interface bagi user berfungsi 
untuk berinteraksi dengan sistem, yaitu dengan 
input fakta-fakta untuk mendapatkan suatu 
kesimpulan. 

5. Inference Engine: mekanisme inferensi yang 
digunakan adalah forward chaining, yaitu 
penelusuran dari data-data yang ada untuk 
mencapai suatu kesimpulan. 

6. Knowledge Base: kumpulan dari fakta dan aturan 
serta working memory yang merupakan fakta 
yang diperoleh sistem selama proses 
berlangsung, yaitu aturan tentang permasalahan-
permasalahan yang telah didesain oleh pakar. 

7. Output: hasil yang didapatkan dari sistem akan 
menunjukkan jawaban dari fakta-fakta yang telah 
diimasukkan oleh user non-pakar. Output yang 
dihasilkan adalah sebagai berikut: 
a. File KBS, yaitu file text berupa himpunan 

rules. 
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b. Jenis alergi yang diderita. 
c. Jenis-jenis makanan sehat berdasarkan 

golongan darah dan jenis alergi yang 
diderita. 

d. Laporan, yaitu merupakan hasil kesimpulan 
dari konsultasi. 

8. Database User: digunakan untuk menyimpan dan 
memaintenance data-data user. 
 

Block Diagram 
Block diagram pada sistem ini terdiri dari 

empat level yaitu level 0, level 1, level 2, dan level 3. 
Level 3 berisi tentang gejala-gejala alergi secara 
umum. Level 2 berisi tentang gejala-gejala alergi 
secara khusus, selain itu pada level 2 juga terdapat 
satu parameter yaitu parameter kondisi pasien. 
Parameter kondisi pasien terdiri dari sub parameter 
alergi, dan bukan alergi.  

Pada level 1 terdapat dua parameter yaitu 
parameter jenis alergi, dan parameter golongan darah. 
Parameter jenis alergi terdiri dari sub parameter 
alergi makanan, alergi kulit(eksim), alergi 
musiman(Hay Fever), asma, dan non-allergic. 
Parameter golongan darah terdiri dari sub parameter 
golongan darah A, golongan darah B, golongan darah 
AB, dan golongan darah O. Hasil rancangan dibuat 
Blok diagram Sistem Pakar Untuk Menentukan Menu 
Makanan Sehat Berdasarkan Golongan Darah.  

 
Depedency Diagram 

Depedency diagram menunjukkan 
hubungan atau ketergantungan antara input jawaban, 
aturan-aturan (rules), nilai-nilai dan 
direkomendasikan untuk knowledge base system 

Gambar pada lampiran 1 merupakan 
Depedency Diagram Sistem Pakar untuk Menentukan 
Menu Makanan Sehat Berdasarkan Golongan Darah 
untuk Mengurangi dan Mengobati Alergi. Rule set 3 
merupakan rule set yang memberikan konklusi akhir 
dari konklusi yang dihasilkan oleh rule set 2 dan 
konklusi tambahan berupa golongan darah. Konklusi 
akhir terdiri dari macam-macam menu makanan sehat 
berdasarkan golongan darah A, B, AB, dan O untuk 
mengurangi dan mengobati alergi. Rule set 2 
merupakan rule set yang memberikan konklusi 
sementara berupa jenis alergi yaitu alergi makanan, 
alergi kulit(eksim), alergi musiman(hay fever), asma, 
dan non-allergic. Rule set 1 merupakan rule set yang 
memberikan konklusi sementara berupa kondisi 
pasien. Kondisi pasien yang dihasilkan oleh rule set 1 
adalah alergi dan bukan alergi. 

 
Treeview 

Form treeview digunakan untuk proses 
menambah parameter baru. Parameter tersebut yang 
nantinya akan digunakan pada proses verifikasi. 
Gambar 3 merupakah form treeview. 

 
Gambar 3. Form Treeview 

 
Verifikasi 

Form verifikasi digunakan untuk proses 
verifikasi rule. Langkah pertama yang harus 
dilakukan untuk melakukan verifikasi rule adalah 
memasukkan set rule yang akan dilakukan verifikasi. 
Setelah set rule dipilih, kemudian set rule beserta 
jawabannya akan tampil pada detil rule. Setelah 
menekan tombol ok, sistem akan melakukan generate 
set rule dan jawabannya yang ada pada detil rule 
untuk ditampilkan pada listview. Rule hasil generate 
pada listview harus diverifikasi terlebih dahulu untuk 
menghindari terjadinya redundant rules dan 
conflicting rules. Gambar 4 merupakah form 
verifikasi rule. 

 

 
Gambar 4. Form Verifikasi Rule 

 
Konsultasi 

Form konsultasi berisi pertanyaan-
pertanyaan yang diajukan kepada user. Sebelum 
pertanyaan ditampilkan user harus dimasukkan id 
pasien terlebih dahulu. Pilihan jawaban yang 
ditampilkan sistem merupakan jawaban yang ada 
dalam database. Gambar 5 merupakan contoh form 
konsultasi. 
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Gambar 5. Form Konsultasi 

 
Hasil Konsultasi 

form hasil konsultasi digunakan untuk 
menampilkan data hasil konsultasi pasien. Form ini 
berisi fakta-fakta hasil konsultasi, kesimpulan hasil 
konsultasi beserta solusinya. Contoh form hasil 
konsultasi dapat dilihat pada Gambar 6. 

 

 
Gambar 6. Form Hasil Konsultasi 

 
 
 
 

SIMPULAN 
Kesimpulan yang dapat diambil pada 

sistem pakar untuk menentukan menu makanan sehat 
berdasarkan golongan darah untuk mengurangi dan 
mengobati alergi adalah sebagai berikut: 
1. Sistem ini dapat memberikan informasi berupa 

jenis alergi apa yang diderita dan menu makanan 
sehat apa yang harus dikonsumsi pasien sesuai 
dengan jenis alergi yang diderita dan golongan 
darah yang dimiliki. 
2. Rule yang dihasilkan dari sistem ini 
merupakan rule yang valid, karena rule tersebut 
telah melalui proses verifikasi dimana terdapat 
beberapa pengecekan pada saat proses verifikasi 
seperti pengecekan redundant rule dan conflicting 
rule. 
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Lampiran 1. Depedency Diagram Menentukan Diet Sehat Berdasarkan  Golongan Darah  

     untuk Mengurangi Alergi 

 

Bersin-bersin pada musim tertentu

Ya, Tidak

Hidung dan mata berair

Ya, Tidak

Gatal pada mulut dan bibir

Ya, Tidak

Mual dan muntah

Ya, Tidak

Kondisi Pasien

Alergi,

Bukan Alergi

SET 2
Ada bercak-bercak berwarna gelap pada kulit 

Ya, Tidak

Ya, Tidak

Bersin-bersin & hidung terasa gatal

Terdapat bilur-bilur merah, gatal, & menonjol pada kulit

Ya, Tidak

Ada bercak merah, gatal, bersisik, & mengelupas pada daerah mata, bibir, kaki, 
tangan, & wajah

Ya, Tidak

Sesak napas terjadi setelah terpapar iritan (asap rokok, kabut, asap, udara dingin/
kering)

Ya, Tidak

Bunyi mencuit-cuit (mengi) 
saat bernapas

Ya, Tidak

Mengalami Sesak napas & 
berlangsung cukup lama
Ya, Tidak

Mengalami bengek/kesulitan bernapas

Ya, Tidak

Jenis Alergi

Alergi Makanan,

Alergi Kulit (Eksim),

Alergi Musiman (Hay Fever),

Asma,

Golongan Darah 

A, AB, B, O

Menu Makanan Sehat

Menu makanan sehat Gol.Darah O,

Menu makanan sehat Gol.Darah A,

Menu makanan sehat Gol.Darah B,

Menu makanan sehat Gol.Darah AB

SET 1

SET 3

Bibir terasa bengkak dan gatal

Ya, Tidak

Non-Alergic
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