
1 

 

Analisis Penerapan Metode Bayesian Network 

Untuk Mendiagnosa Penyakit Gangguan 

Mental pada Anak 

(Analysis the application of the Bayesian Network Method to diagnose Disease 

Mental disorders in children) 

Lisdan Aryanti, Ario Yudo Husodo, Ariyan Zubaidi 
 

Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Mataram 

Jl. Majapahit 62, Mataram, Lombok NTB, INDONESIA 

Email: lisdanaryantii@gmail.com,ario@ti.ftunram.ac.id, zubaidi13@unram.ac.id 

 
 

 
 
 

Abstract–Mental illness does not only occur in adults 

but also in children. Children who have mental 

illness usually behave differently from other children 

such as, being hyperactive, having an emotional 

disorder, or even separate themselves from others.In 

this research, we built a system that can diagnose 

mental illness in children using the Bayesian 

Network method. Each symptom of mental illness 

has its own weight as the initial value to be used to do 

the Bayesian Network calculation. The testing 

process was done by two experts by comparing the 

system's diagnosis results with the medical record of 

real cases. From 40 medical record data, the 

accuracy obtained from both experts was 95%. We 

also compared the calculation done by the system 

with the manual calculation. The result showed that 

the calculation done by the system is in accordance 

with the manual calculation. 

 

Keywords: Diagnose System,Mental Disoder, Bayesian 

Network. 

 
I. PENDAHULUAN 

 

Penyakit gangguan mental khususnya pada anak 
banyak terjadi disekitar lingkungan kita, anak yang 

mengalami gangguan mental dapatberperilaku 

tidak normal terhadapperkembangannya antara 

lain berperilaku yang berlebihan atau hiperaktif, 

gangguan emosional, atau ingin memisahkan diri 

dari orang lain dan lingkungan sekitar. Anak yang 

mengalami gangguan mental sering dipandang 

keliru oleh masyarakat karena perilaku yang 

dianggap tidak normal. Penyandang penyakit 

gangguan mental terkadang diperlakukan tidak 

manusiawi seperti dikucilkan dan dibully. Masalah 
gangguan perilaku mental pada anak perlu 

diperhatikan secara detail karena perilaku anak 

yang dianggap menyimpang dapat menghambat 

tumbuh kembang anak tersebut dalam proses 

pembelajaran dan hubungan sosial. 

Rumah Sakit Mutiara Sukma merupakan 

satu-satunya rumah sakit jiwa yang berada di 

daerah Kota Mataram Nusa Tenggara Barat 

(NTB), pada Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma ini 

terdapat Autis Center yaitu laboratorium 

rehabilitasi khusus untuk anak-anak dan remaja 

yang mengalami penyakit gangguan mental. 

Berdasarkan observasi dan wawancara pada tahun 

2017 jumlah anak yang menderita penyakit 

gangguan mental pada RSJ Mutiara Sukma 
berjumlah 30 orang dan tidak menutup 

kemungkinan jumlah pasien akan bertambah 

sehingga dibutuhkan diagnosis awal untuk 

mengetahui penyakit yang diderita pasien baru. 

Namun demikian RSJ Mutiara Sukma hanya 

memiliki satu Psikiater penyakit mental untuk 

menangani semua pasien yang ada.Akibatnya jika 

ada pasien baru yang ingin melakukan konsultasi 

untuk mengetahui diagnosis awal penyakit, harus 

menunggu jadwal yang disesuaikan dengan jadwal 

psikiater. 
Penyakit gangguan mental pada anak di RSJ 

Mutiara Sukma Mataram memiliki beberapa jenis 

penyakit antara lain ADHD (Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder), merupakan penyakit 

mental pada anak yang banyak diderita oleh pasien 

berdasarkan data dari autis center; ASD(Autisme 

Spectrum Disoder); Conduct Disorder; 
Skizofrenia; Panic Attack; RM (Retardasi Mental); 

dan Dysthymic Disorder. Dengan keterbatasan 

psikiater yang dimiliki oleh RSJ Mutiara Sukma, 

dibutuhkan metode untuk memperkecil 

kemungkinan diagnosa penyakit mental yang 

diderita anak. 

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah 

dijelaskan di atas maka penulis melakukan 

penelitian untuk tugas akhir dengan judul 
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“Analisis Penerapan Metode Bayesian Network 

untuk Mendiagnosa Penyakit Gangguan Mental 

pada Anak”, dengan harapan dapat memberikan 

kemudahan dalam mendiagnosis jenis gangguan 

mental yang diderita oleh seorang anak. 

 
II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 Hamdani [1] sistem pakar merupakan suatu 

program aplikasi komputer yang berusaha 

menirukan proses penalaran dari seorang ahli 
dalam memecahkan masalah spesifikasi, atau bisa 

dikatakan merupakan duplikasi dari seorang 

pakar.Di dunia kedokteran, sudah banyak 

bermunculan aplikasi sistem pakar. Sistem pakar 

ini mampu mendiagnosis berbagai jenis penyakit 

pada manusia, baik penyakit mata, THT (telinga, 

hidung, tenggorokan), mulut, organ dalam 

(jantung, hati, ginjal), maupun AIDS. 
 

Utami dkk. [2] membuat sebuah sistem pakar 

yang meliputi gangguan emosional (emotional 

disorder) yang terbagi menjadi dua yaitu gangguan 

suasana hati dan gangguan kegelisahan dengan 

menggunakan metode Decision Tree sebagai 

perhitungan sistem. Sistem ini memiliki kelebihan 
yaitu menyediakan cara penanganan dari gangguan 

dan menyediakan fitur tanya pakar berupa forum 

chat dengan pakar serta pengujian sistem 

dilakukan oleh empat orang pakar pada bidang 

kesehatan jiwa. Namun sistem ini hanya 

mengfokuskan penelitian pada satu penyakit. 
 

 Wardhani dkk. [3] membuat sebuah sistem 

pakar untuk mendiagnosa penyakit Schizophrenia. 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan 

menggunakan metode Bayesian Network hasil 

berupa nilai probabilitas jenis penyakit 

Schizophrenia berdasakan gejala yang dipilih, 

hasil pengujian dari sistem pakar menunjukkan 
nilai pengujian akurasi paling tinggi dalam 

pengujian variasi data latih adalah sebesar 92,86%. 

 Pujianto dkk. [4] membuat sebuah sistem 

pakar mengenai penyakit mental yang terjadi pada 

anak dengan menggunakan metode Algoritma 

Bayes sebagai perhitungan sistem. Menggunakan 

lima penyakit mental sebagai pengujian pada 

sistem yaitu penyakit Gangguan Kecemasan, 

Schizophrenia, Gangguan mood, Autisme, dan 

defisit perhatian. Pada sistem tidak dijelaskan 

jumlah data uji yang digunakan sehingga nilai 
akurasi dengan menggunakan metode bayes pada 

sistem tidak diketahui.  

Dari beberapa  tinjauan pustaka diatas, dapat 

disimpulkan bahwa sistem pakar untuk mendeteksi 

penyakit dapat menggunakan berbagai metode 

penelitian untuk mendapatkan hasil diagnosa 

seperti Bayesian Network, atau Decision 

Tree.Setiap metode penelitian memiliki 

kekurangan dan kelebihan serta karakteristik 

masing-masing.Agar dapat menghasilkan nilai 

akurasi yang tinggi, dibutuhkan data latih yang 

banyak sehingga tingkat kepercayaan lebih tinggi. 

Berdasarkan kasus yang akan dijadikan penelitian 

yaitu sistem untuk mendiagnosa penyakit mental 

anak, pada kasus ini gejala-gejala pada penyakit 

bersifat dependent artinya terdapat gejala yang 

saling berhubungan dengan gejala lain. Oleh 

karena itu, dibutuhkan sebuah metode penelitian 

sesuai dengan karakteristik kasus yang diangkat, 

yaitu dengan menggunakan metode Bayesian 

Network, metode ini bersifat dependent dan 
diimplementasikan sebagai struktur graph yang 

merepresentasikan sekumpulan data yang saling 

berhubungan. 

  

III. METODE PENELITIAN 

 

A. Perancangan Sistem Desain Flowchart 

Gambar 1 merupakan flowchartyang akan 

menjelaskan alur kerja pada sistem. 

 

 
 

Gambar 1Flowchart sistem untuk mendiagnosa penyakit 

mental. 

Gambar 1 adalah flowchart sistem untuk 
mendiagnosa penyakit mental pada anak.Dalam 

flowchartpasien dapat memilih gejala dimana 

setiap gejala memilki bobot tersendiri. Selanjutnya 

sistem akan melakukan perhitungan bobot dengan 

metode Bayesian Network. Kemudian akan 

ditampilkan kesimpuan hasil diagnosa dari 

penyakit mental pada anak berupa jenis penyakit. 
 

 

B. Perhitungan BayesianNetwork 

Gambar 2 merupakan flowchartmetode 

Bayesian Network,yang akan menjelaskan 

prosesperhitungan Bayesian Networkpada sistem, 
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Gambar 2 Flowchart metode bayesian network. 

 

Gambar .2 merupakan flowchart metode Bayesian 

Network. Langkah-langkah dari flowchart tersebut 

yaitu membuat struktur Bayesian Network sesuai 

dengan kasus yang akan diteliti,  menentukan niai 

parameter dan nilai conditional probability, 

selanjutnya mengitung nilai joint probability 

distribution dan nilai posterior probability. 

Apabila perhitungan yang dilakukan valid maka 

sitem akan menentukan hasil diagnosa. 
 

2.1 Membangun Struktur BayesianNetwork 

Penyakit Mental Anak 
 

      Gambar 3 akan merepresentasikan antara tipe 

penyakit dengan gejala penyakit gangguan mental 

pada anak. Penelitian ini menggunakan tujuh jenis 

penyakit dan 50 gejala penyakit. 

 

 
 

Gambar 3 Struktur Bayesian Network penyakit 

mental anak. 
2.2 Menentukhin himpunan parameter. 

      Tabel 1 merupakan tabel prior probability 

untuk penyakit ADHD. Terdapat 9 gejala pada 

penyakit ADHD. 
TABEL I NILAI PRIOR PROBABILITY PENYAKIT ADHD. 

Kode Gejala Bobot 

(Prior) 

G1. Sering gagal dalam memberikan 

perhatian atau membuat 

kecerobohan dalam aktivitas 

0.85 

G2 Memiliki masalah dalam 

mempertahankan perhatian saat 

menjalankan tugas tertentu 

0.85 

G3 Sering terlihat tidak mendengar 

saat sedang berbicara secara 

langsung 

0.75 

G4 Sering tidak mengikuti perintah 

dengan lengkap dan gagal dalam 

menjalankan tugas 

0.85 

G5 Memiliki masalah dalam mengatur 

jadwal kegiatan 

0.85 

G6 Sering menghindari atau tidak 

menyukai melakukan tugas 

0.85 

G7 Sering Kehilangan barang-barang 

yang penting 

0.7 

G8 Gejala terjadi selama 6 bulan 0.9 

G9 Gejala dapat terjadi pada dua 

tempat 

0.9 

 

2.3 Menentukan Conditional Probability. 

Conditional probability yaitu suatu peluang 
bersyarat P(B|A) yang menyatakan bahwa peluang 

B terjadi dengan syarat peluang A telah terjadi. 

Nilai yang berisi probabilitas dari setiap 

kemungkinan nilai A dan B disebut dengan 

conditional probability [6].  

      Tabel 2 merupakan tabel 

conditionalprobability yang berisi bobot present 

dan bobot absent untuk penyakit ADHD. 
 

TABEL II CONDITIONALPROBABILITY PENYAKIT 

ADHD. 
Gejala Penyakit Mental pada 

Anak 

Present Absent 

Sering gagal dalam memberikan 

perhatian atau membuat 

kecerobohan dalam aktivitas 

0.8 0.4 

Memiliki masalah dalam 

mempertahankan perhatian saat 

menjalankan tugas tertentu 

0.8 0.4 

Sering terlihat tidak mendengar 

saat sedang berbicara secara 

langsung 

0.7 0.35 

Sering tidak mengikuti perintah 

dengan lengkap dan gagal dalam 

menjalankan tugas 

0.8 0.35 

Memiliki masalah dalam 

mengatur jadwal kegiatan 

0.65 0.25 

Sering menghindari atau tidak 

menyukai melakukan tugas 

0.65 0.35 

Sering Kehilangan barang-barang 

yang penting 
0.6 0.35 

Gejala terjadi terus menerus 

selama 6 bulan 
0.9 0.2 

Gejala terjadi pada dua tempat 

(rumah & lingkungan luar) 
0.9 0.2 

2.4 Menentukan Joint Probability Distribution 

(JPD) 
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Nilai Joint Probability distribution (JPD) 

merupakan peluang kemunculan secara bersamaan, 

penamaan ini berkaitan dengan sifat probabilitas 

tersebut yang merupakan bagian dari ke dua 

kejadian. Nilai-nilai yang terdapat pada variabel A 

dan B disebut joint probability distribution. 

Probabilitas ini bisa didapatkan dengan 

mengalikan probabilitas bersyarat dari dua 

kejadian tersebut yaitu dengan cara menghitung 

hasil kali antara prior probability dengan 

conditional probability [6]. 

Untuk Conditional probability pada penyakit 

ADHD dengan gejala “Sering gagal dalam 

memberikan perhatian atau membuat kecerobohan 

dalam aktivitas” nilai present adalah 0.8  
sedangkan nilai absent adalah 0.4. 

 

Sehingga diperoleh nilai joint probability dengan 

menggunakan persamaan  
 

P(A ∩ B) = P(A)P(B|A)          (1) 
 

TABEL III HASIL PERHITUNGAN JPD UNTUK G1 PADA 

PENYAKIT ADHD. 

 

Tabel 4 merupakan hasil perhitungan 

jointprobability untuk semua gejala pada penyakit 

ADHD. 

TABEL IV HASIL PERHITUNGAN JOINPROBABILITY 

DISTRIBUTION  PENYAKIT ADHD. 
 

Gejala Penyakit Mental pada 

Anak 

Present Absent 

Sering gagal dalam 

memberikan perhatian atau 

membuat kecerobohan dalam 

aktivitas 

0.68 0.06 

Memiliki masalah dalam 

mempertahankan perhatian saat 

menjalankan tugas tertentu 

0.68 0.06 

Sering terlihat tidak mendengar 

saat sedang berbicara secara 

langsung 

0.52 0.09 

Sering tidak mengikuti perintah 

dengan lengkap dan gagal 

dalam menjalankan tugas 

0.68 0.05 

Memiliki masalah dalam 

mengatur jadwal kegiatan 
0.55 0.04 

Sering menghindari atau tidak 

menyukai melakukan tugas 

0.55 0.05 

Sering Kehilangan barang-

barang yang penting 

0.42 0.10 

Gejala terjadi terus menerus 

selama 6 bulan 

0.81 0.02 

Gejala terjadi pada dua tempat 

(rumah & lingkungan luar) 

0.81 0.02 

3. MenghitungPosterior Probability. 

Nilai posterior probability dihitung dari hasil nilai 

joint probability distribution yang telah diperoleh 

sebelumnya. Berikut ini diberikan contoh 

menghitung posterior probability gejala penyakit 

gangguan mental pada anak, dapat dilihat dari 

tabel posterior probability berikut ini:  
 

Berdasarkan nilai joint probability distribution 

nntuk penyakit ADHD pada tabel 3.6, sehingga 

dapat dihitung posterior probability dari gejala 

tersebut dengan menggunakan persamaan (2-2) 

sebagai contoh nilai dari gejala G1 “Sering gagal 

dalam memberikan perhatian atau membuat 

kecerobohan dalam aktivitas“ adalah : 

 

P(A|B) =
P(B|A)P(A)

P(B|A)P(A) + P(B|A̅)P(A̅)
          (2) 

      =  
0.68

0.68 + 0.06
 

=   0.918 

Jadi nilai  posterior probability untuk gejala G1 

sebesar 0.918. 

Tabel 5 merupakan hasil perhitungan 

posterior probabilityntuk semua gejala pada 

penyakit ADHD. 
TABEL VHASIL PERHITUNGAN POSTERIOR 

PROBABILITYUNTUK PENYAKIT ADHD. 
 

Kode Gejala Nilai 

G1. Sering gagal dalam memberikan 

perhatian atau membuat 

kecerobohan dalam aktivitas 

0.918 

G2 Memiliki masalah dalam 

mempertahankan perhatian saat 

menjalankan tugas tertentu 

0.918 

G3 Sering terlihat tidak mendengar 

saat sedang berbicara secara 

langsung 

0.852 

G4 Sering tidak mengikuti perintah 

dengan lengkap dan gagal dalam 

menjalankan tugas 

0.931 

G5 Memiliki masalah dalam mengatur 

jadwal kegiatan 

0.932 

G6 Sering menghindari atau tidak 

menyukai melakukan tugas 

0.916 

G7 Sering Kehilangan barang-barang 

yang penting 

0.807 

G8  Gejala terjadi selama 6 bulan 0.975 

G9 Gejala dapat terjadi pada dua tempat 0.975 
 

 

2.5 Perhitungan Bayesian Network Penyakit 

Gangguan Mental Anak 

Perhitungan nilai probabilitas penyakit ganggguan 

mental pada anak dilakukan berdasarkan hasil nilai 

yang diperolehdari perhitungan posterior 

probability gejala penyakit yang disesuaikan 

dengan inferensi probabilistik. Untuk perhitungan 

Bayesian Network dapat menggunakan pada 

rujukan persamaan (2-2). 

Sering gagal dalam 

memberikan perhatian 

atau membuat 

kecerobohan dalam 

aktivitas 

Penyakit Gangguan Mental pada 

Anak 

Present Absent 

Positif 0.85 x 0.8 = 

0.68 

0.15 x 0.4= 

0.06 
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Contoh perhitungan Bayesian Network memilih 

gejala pada satu penyakit gangguan mental pada 

anak dapat dilihat pada tabel 6. 
 

TABEL VI PERHITUNGAN GEJALA YANG DIPILIH. 

Gejala terjadi selama 6 bulan 

Gejala dapat terjadi pada dua tempat 

Sering gagal dalam memberikan perhatian atau membuat 

kecerobohan dalam aktivitas 

Memiliki masalah dalam mempertahankan perhatian saat 

menjalankan tugas tertentu 

Sering menghindari atau tidak menyukai melakukan tugas 

Sering Kehilangan barang-barang yang penting 

 

Dari tabel 6maka dapat dihitung nilai Bayesian 
Network sebagai berikut: 

 

 

=
5.523

6
 

= 0.92 
jadi, kemungkinan pasien dengan gejala yang 

dipilih menderita penyakit ADHD sebesar 0.92 

atau 92%. 
 

IV. HASILDANPEMBAHASAN 

 

A.  Implementasi Sistem 

Pada implementasi sistem akan dibahas secara 

lengkap alur kerja sistem 

beserta interface dari sistem untuk mendiagnosa 

penyakit gangguan mental pada anak. Berikut 

penjelasan dari implementasi aplikasi sistem. 

 

 
Gambar 4 Halaman konsultasi 
 

Gambar 4 merupakan halaman konsultasi 

pasien. Halaman ini menampikan gejala-gejala 

yang akan diilih oleh pasien. Pasien data memilih 

gejala dengan cara mengklik pada checkbox 

disetiap gejala. Setelah pasien memilih fakta gejala 

sesuai yang dialami, maka pasien dapat melihat 
hasil diagnose dengan cara mengklik tombol 

diagnosa yang berada dibagian bawah halaman 

konsultasi. 

 
Gambar 5 Halaman perhitungan gejala yang dipilih 

 

Gambar 5 merupakan halaman yangmenjelaskan 

perhitungan metode Bayesian network, 

berdasarkan gejala yang dipilih. Halaman tersebut 

menampilkan kode penyakit, kode gejala, bobot 

dari masing-masing gejala yaitu bobot prior, bobot 

present, bobot absent, perhitungan untuk joint 

present, joint absent serta perhitungan untuk nilai 

posterior dari masing-masing gejala yang telah 

dipilih sebelumnya pada halaman konsultasi. 
Sehingga dari tabel tersebut dapat dilihat proses 

untuk perhitungan metode Bayesian network dari 

masing-masing gejala. 
 

 
Gambar 6 Halaman konsultasi 

Gambar 6 merupakan halaman hasil konsultasi. 
Halaman ini menampilkan hasil prensentase 

kemungkinan diagnosa penyakit serta nama 

penyakit yang dialami. 
 

B. Pengujian Sistem 

Pengujian sistem dilakukan untuk mengetahui 

seberapa layak sistem digunakan dan seberapa 

sesuai hasil yang diberikan. Pengujian sistem 

untuk mendiagnosa penyakit gangguan mental 

pada anak dilakukan dengan pengujian akurasi, 

pengujian akurasi ini dilakukan oleh 2 pakar 

dengan menggunakan 40 data kasus rekam medis 

untuk membandingkan hasil dari sistem dan pakar. 
 

2.1Pengujian Akurasi 

Pengujian akurasi dilakukan oleh seorang pakar 

yaitu dokter psikiater dan kejiwaan anak, pakar 

melakukan diagnosa dari gejala-gejala yang sudah 

ada, kasus gejala didapat dari rekam medis pasien 

yang ada di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma 
Mataram. Data tersebut diambil sebanyak 40 

kasus. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui 

tingkat akurasi hasil diagnosa antara sistem dan 

pakar. 
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      Sebelum melakukan pengujian terlebih dahulu 

mengumpulkan data pasien seperti umur pasien, 

gejala, dan diagnosa pakar sesuai dengan data 

yang tersimpan pada rekam medis. Pakar diminta 

untuk memvalidasi data yang telah didapatkan dari 

bagian rekam medis. Selanjutnya data yang telah 

divalidasi oleh pakar dimasukan ke dalam sistem, 

sehingga hasil yang diperoleh dari sistem akan 

dibandingkan dengan hasil diagnosa pakar. Dari 40 

kasus yang dijadikan pengujian akan dijabarkan 

pada tabel 6 sebagai berikut. 

TABEL VI PENGUJIAN AKURASI  PERBANDINGAN HASIL 

KE-2 PAKAR DENGAN DIAGNOSA SISTEM. 

No Hasil Diagnosa 

Pakar 

Hasil Diagnosa 

Sistem 

Ketera

ngan 

1 Skizofrenia Skizofrenia (90%) Valid 

2 Skizofrenia Skizofrenia (90%) Valid 

3 Conduct 

Disorder 

Conduct Disorder 

(94%) 

Valid 

4 Attention Deficit 

Hyperactivity 

Disorder 

Attention Deficit 

Hyperactivity 

Disorder(95%) 

Valid 

5 Dysthymic 

Disorder 

Dysthymic 

Disorder(84%) 

Valid 

6 Retardasi 

Mental 

Retardasi Mental 

(92%) 

Valid 

7 Attention Deficit 

Hyperactivity 

Disorder 

Attention Deficit 

Hyperactivity 

Disorder (93%) 

Valid 

8 Gagguan panic Gagguan panik 

(81%) 

Valid 

9 Retardasi 

Mental 

Retardasi Mental 

(92%) 

Valid 

10 Gagguan panic Gagguan Panik 

(90%) 

Valid 

11 Conduct 

Disorder 

Conduct Disorder 

(91%) 

Valid 

12 Attention Deficit 

Hyperactivity 

Disorder 

Tidak Memiliki 

Penyakit 

Tidak 

Valid 

13 Autisme 

Spectrum 

Disoder 

Autisme Spectrum 

Disoder(91%) 

Valid 

14 Retardasi 

Mental 

Retardasi Mental 

(92%) 

Valid 

15 Autisme 

Spectrum 

Disoder 

Autisme Spectrum 

Disoder (89%) 

Valid 

16 Retardasi 

Mental 

Retardasi Mental 

(92%) 

Valid 

17 Attention Deficit 

Hyperactivity 

Disorder 

Attention Deficit 

Hyperactivity 

Disorder (94%) 

Valid 

18 Autisme 

Spectrum 

Disoder 

Autisme Spectrum 

Disoder (91%) 

Valid 

19 Attention Deficit 

Hyperactivity 

Disorder 

Attention Deficit 

Hyperactivity 

Disorder (93%) 

Valid 

20 Skizofrenia Skizofrenia  (90%) Valid 

22 Attention Deficit 

Hyperactivity 

Disorder 

Attention Deficit 

Hyperactivity 

Disorder (93%) 

Valid 

23 Skizofrenia Tidak memiliki 

penyakit 

Tidak 

Valid 

24 Autisme Autisme Spectrum Valid 

Spectrum 

Disoder 

Disoder(90%) 

25 Retardasi 

Mental 

Retardasi Mental 

(92%)  

Valid 

26 Attention Deficit 

Hyperactivity 

Disorder 

Attention Deficit 

Hyperactivity 

Disorder (92%) 

Valid 

27 Autisme 

Spectrum 

Disoder 

Autisme Spectrum 

Disoder (86%) 

Valid 

28 Attention Deficit 

Hyperactivity 

Disorder 

Attention Deficit 

Hyperactivity 

Disorder (92%) 

Valid 

29 Skizofrenia Attention Deficit 

Hyperactivity 

Disorder (92%) 

Valid 

30 Attention Deficit 

Hyperactivity 

Disorder 

Attention Deficit 

Hyperactivity 

Disorder (92%) 

Valid 

31 Autisme 

Spectrum 

Disoder 

Autisme Spectrum 

Disoder (89 %) 

Valid 

32 Skizofrenia Skizofrenia (89%) Valid 

33 Dysthymic 

Disorder 

Dysthymic Disorder 

(79%) 

Valid 

34 Attention Deficit 

Hyperactivity 

Disorder 

Attention Deficit 

Hyperactivity 

Disorder  (92%) 

Valid 

35 Conduct 

Disorder 

Conduct Disorder 

(95%) 

Valid 

36 Autisme 

Spectrum 

Disoder 

Autisme Spectrum 

Disoder (84.%) 

Valid 

37 Autisme 

Spectrum 

Disoder 

Autisme Spectrum 

Disoder (85 %) 

Valid 

38 Dysthymic 

Disorder 

Dysthymic Disorder 

(84%) 

Valid 

39 Conduct 

Disorder 

Conduct Disorder 

(94%) 

Valid 

40 Skizofrenia Skizofrenia  (90%) Valid 

 

Dari kasus 1 sampai 40 terdapat 38 kasus yang 

sesuai, dan 2 kasus yang tidak sesuai yaitu pada 

kasus ke 12 dan 23. Untuk mengetahui hasil 

tingkat akurasi sistem pada kasus diatas  makan 
dilakukan perhitungan sebagai berikut: 

 

 
 

      Setelah dilakukan pengujian akurasi dengan 

kesesuaian anatara kedua pakar dengan sistem, 

maka perlu dihitung persentase nilai rata-rata 

keduanya sebagai berikut: 

 
= 95 % 
 

      Berdasarkan perhitungan di atas, dapat 

diketahui nilai kesesuaian sistem dari pengujian 
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akurasi antara pakar dengan sistem yaitu sebesar 

95%. Hasil pengujian yang dilakukan oleh pakar 1 

dan pakar 2 sama-sama memperoleh nilai sebesar 

95%. 

 

2.2. Pengujian Teoritis. 

Pengujian perhitungan teoritis atau perhitungan 

manual dilakukan untuk mengetahui apakah hasil 

perhitungan metode Bayesian Network antara 

sistem dengan perhitungan teoritis sesuai. 

Pengujian teoritis dilakukan dari data kasus yang 
ke-lima pada pengujian akurasi. 
 

      Tabel 7 merupakan data gejala yang dialami 

oleh seorang pasien beserta bobot-bobot yang 

digunakan untuk proses perhitungan Bayesian 

network. 
 

TABEL VII GEJALA KASUS  PENGUJIAN TEORITIS. 

 
 

2.2.1Perhitungan Untuk Gejala G45. 
 

Menghitung Joint Probability Distribution (JPD) 

TABEL VIIIPERHITUNGAN JPD UNTUK GEJALA G45 

PERHITUNGAN TEORITIS. 

 

      Tabel 8 merupakan hasil dari perhitunganJoint 

Probability Distribution untuk id gejala G45. 

Perhitungan menggunakan persamaan (1), 

sehingga mendapatkan hasil tersebut. 
 

Menghitung Posterior Probability. 

Berdasarkan nilai joint probability distribution 

untuk id gejala G45 pada tabel 8, sehingga dapat 
dihitung posterior probability dari gejala tersebut 

dengan menggunakan persamaan (2) adalah 

sebagai berikut: 

  =
0.49

0.49 + 0.09
 

 

=    0.848 
 

 

Jadi nilai posterior probability untuk gejala G45 

adalah 0.848. 
 

 

 

2.2.2Perhitungan Untuk Gejala G46. 
 

Menghitung Joint Probability Distribution (JPD) 

TABEL IXPERHITUNGAN JPD UNTUK GEJALA 

G46PERHITUNGAN TEORITIS. 

 
 

      Tabel 9 merupakan hasil dari perhitunganJoint 

Probability Distribution untuk idgejala G46. 

Perhitungan menggunakan persamaan (1), 

sehingga mendapatkan hasil tersebut. 
 

Menghitung Posterior Probability. 

Berdasarkan nilai joint probability distribution 

untuk idgejala G46 pada tabel 9, sehingga dapat 

dihitung posterior probability dari gejala tersebut 
dengan menggunakan persamaan (2) adalah 

sebagai berikut: 

  =
0.49

0.49 + 0.09
 

=    0.848 

Jadi nilai posterior probability untuk gejala G48 

adalah 0.848. 
 

2.2.3Perhitungan Untuk Gejala G47. 
 

Menghitung Joint Probability Distribution (JPD) 

TABEL XPERHITUNGAN JPD UNTUK GEJALA 

G47PERHITUNGAN TEORITIS. 

 

      Tabel 10 merupakan hasil dari 

perhitunganJoint Probability Distribution untuk 
idgejala G47. Perhitungan menggunakan 

persamaan (1), sehingga mendapatkan hasil 

tersebut. 
 

Menghitung Posterior Probability. 

Berdasarkan nilai joint probability distribution 

untuk idgejala G47 pada tabel 10, sehingga dapat 

dihitung posterior probability dari gejala tersebut 

dengan menggunakan persamaan (2) adalah 

sebagai berikut: 
 

=
0.42

0.42 + 0.12
 

  =    0.778 
 

Id_ 

gejal

a 

Deskripsi Gejala Bobot 

_prior 

Bobot 

_present 

Bobo

t_abs

ent 

G45 Anakmengalami 

gangguan makan 

0.75 0.65 0.35 

G46 Anak mengalami 

gangguan tidur 

0.75 0.65 0.35 

G47 Cepat lelah 0.7 0.6 0.4 

G48 Merasa pesimis 0.7 0.75 0.3 

G50 Kurang 

konsentrasi 

0.8 0.8 0.35 

Anak mengalami 

gangguan makan 

Penyakit Gangguan Mental pada 

Anak 

Present Absent 

Positif 0.75 x 0.65 = 

0.49 

(1-0.75)x 

0.35= 0.09 

Anak 

mengalami 

gangguan 

tidur 

Penyakit Gangguan Mental pada Anak 

Present Absent 

Positif 0.75 x 0.65 = 0.49 (1-0.75)x 0.35= 0.09 

Cepat lelah Penyakit Gangguan Mental pada Anak 

Present Absent 

Positif 0.7 x 0.6 = 0.42 (1-0.7) x 0.4= 0.12 
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Jadi nilai posterior probability untuk gejala G47 

adalah 0.778. 

2.2.4Perhitungan Untuk Gejala G48. 

 

Menghitung Joint Probability Distribution (JPD) 

TABEL XIPERHITUNGAN JPD UNTUK GEJALA 

G48PERHITUNGAN TEORITIS. 

 

      Tabel 11 merupakan hasil dari 

perhitunganJoint Probability Distribution untuk 

idgejala G48. Perhitungan menggunakan 

persamaan (1), sehingga mendapatkan hasil 

tersebut. 
 

Menghitung Posterior Probability. 

Berdasarkan nilai joint probability distribution 

untuk idgejala G48 pada tabel 11, sehingga dapat 

dihitung posterior probability dari gejala tersebut 

dengan menggunakan persamaan (2) adalah 

sebagai berikut: 
 

  =
0.53

0.53 + 0.09
 

=  0.854 
 

Jadi nilai posterior probability untuk gejala G49 

adalah 0.854. 
 

2.2.5 Perhitungan Untuk Gejala G50. 
 

Menghitung Joint Probability Distribution (JPD) 

TABEL XIIPERHITUNGAN JPD UNTUK GEJALA 

G50PERHITUNGAN TEORITIS. 

 

Tabel 12 merupakan hasil dari perhitunganJoint 

Probability Distribution untuk idgejala G50. 
Perhitungan menggunakan persamaan (1), 

sehingga mendapatkan hasil tersebut. 
 

Menghitung Posterior Probability. 

Berdasarkan nilai joint probability distribution 

untuk idgejala G50 pada tabel 12, sehingga dapat 

dihitung posterior probability dari gejala tersebut 

dengan menggunakan persamaan (2) adalah 

sebagai berikut: 
 

=
0.64

0.64 + 0.07
 

=    0.901 

Jadi nilai posterior probability untuk gejala G50 

adalah 0.901. 

 
2.2.6 Perhitungan Bayesian Network. 
 

Perhitungan BayesianNetwork untuk gejala G45,  
G46, G47, G48 dan G50 yaitu dengan 

menjumlahkan masing-masing nilai posterior yang 

telah dihitung sebelumnya kemudian dibagi 

dengan jumlah gejala yang dipilih. 

𝑃(𝐷𝑦𝑠𝑡𝑖𝑚𝑖𝑐)     

=
0.848 + 0.848 + 0.778 + 0.854 + 0.901

5
 

= 0.84 atau  84 % 
 

     Jadi untuk hasil perhitungan secara teoritis pada 

kasus pertama dari pengujian akurasi dengan 

menggunakan metode Bayesian Network yaitu 

pasien kemungkinan mengalami penyakit 

Dysthymic disorder dengan persentase sebanyak 

84 %. 
 

 
Gambar 7 Hasil perhitungan kasus pengujian teoritis pada 

sistem. 

Gambar 4.7 merupakan tampilan hasil konsultasi 

untuk kasus pertama pada pengujian akurasi. Hasil 

yang ditampilkan adalah pasien mengidap penyakit 

Dysthymic disorder dengan kemungkinan 84.4%. 

Dari hal ini membuktikan bahwa hasil pengujian 

perhitungan teoritis sesuai dengan perhitungan 

sistem. 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 
 

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian terhadap 

sistem analisis penerapan metode Bayesian 

Network untuk mendiagnosa penyakit gangguan 

mental pada anak, maka dapat disimpulkan bahwa: 
1. Sistem untuk mendiagnosa penyakit gangguan 

mental pada anak sudah dibangun, dan dapat 

digunakan untuk mengetahui jenis penyakit 

dan besarnya hasil persentase penyakit 

berdasarkan gejala yang dipilih. 

2. Berdasarkan pengujian akurasi dengan 

menggunakan 40 data kasus rekam medis yang 

Merasa 

pesimis 

Penyakit Gangguan Mental pada Anak 

Present Absent 

Positif 0.7x 0.75= 0.52 (1-0.7)x 0.3= 0.09 

Kurang 

konsentrasi 

Penyakit Gangguan Mental pada Anak 

Present Absent 

Positif 0.8x 0.8= 0.64 (1-0.8)x 0.35= 0.07 
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telah dilakukan oleh 2 orang pakar didapatkan 

tingkat akurasi sebesar 95%. 

 

 

B. Saran 

      Hal-hal yang menjadi saran dalam 

pengembangan sistem ini agar menjadi lebih baik 

adalah diharapkan pada sistem untuk mendiagosa 

penyakit gangguan mental pada anak ini 

dikembangkan dengan menggunakan metode lain 

maupun mengkombinasikan 2 metode, sehingga 
dapat dibandingkan metode mana yang lebih baik 

dalam perolehan hasil diagnosa. 
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