
BAB IV 

IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 

 

1.1.Implementasi Sistem 

Sistem Pendukung Keputusan berbasis aturan untuk pembelian rumah 

didesain untuk mempermudah pemakai dalam menggunakan sistem ini, oleh 

sebab itu kebutuhan perangkat keras dan lunaknya tidak terlalu rumit. 

 

1.1.1. Cara Pemakaian Perangkat Lunak 

• Kebutuhan Perangkat Lunak  

Perangkat lunak yang digunakan : 

1. Sistem Operasi  : Windows 98 

2. Web Server 

3. Web Editor (Front Page) 

4. Database (MS Access) 

 

Dalam pengujian sistem yang telah dibuat pertama kali yang harus 

dilakukan adalah menjalankan Form aplikasi halaman awal.  Dimana pada form 

ini terdapat beberapa menu pilihan diantaranya : menu proses pencarian data, 

menu expert system, menu informasi tentang perumahan, menu peta, menu buku 

tamu dan menu Contact. Pada halaman awal ini juga dapat diketahui pengembang 

mana saja yang menjadi anggota berserta web sitenya. 

 

 



 
 

 

Gambar 4.1. Tampilan form halaman utama 

 

 

Pada menu halaman awal pengguna diminta memasukkan username dan password 

untuk dapat terhubung kedalam sistem. 

 

 

Gambar 4.2. Form Login  



 

Gambar 4.3. Tampilan Form pendaftaran member 

 

Gambar 4.4. Tampilan Form Contact 



  Form contact merupakan sarana yang disediakan untuk pengguna apabila 

ingin mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Web Site Omah.com. 

 

Gambar 4.5. Tampilan Form Peta Situs 

 

1.1.2. Hasil dari percobaan 

 Proses expert sistem diawali dengan memilih expert sistem pada menu 

halaman utama, kemudian menjawab semua pertanyan yang disediakan dengan 

menekan proses maka akan diperoleh rekomendasi rumah yang sesuai dengan 

criteria beserta spesifikasi rumah dan peta. 



 

Gambar 4.6. Form Sistem Pakar 

 

Gambar 4.7. Form Rekomendasi 



 

Gambar 4.8. Form Peta Perumahan 

Selain menu pada halaman awal juga tersedia menu admin yang berfungsi untuk 

mengupdete data perumahan, pengembang dan lain – lain.  

 

Gambar 4.9. Form Admin Login 



 

Gambar 4.10. Form Admin menu 

 

Gambar 4.11. Form Admin Pengembang 



 

Gambar 4.12. Form Tambah data pengembang 

 

Gambar 4.13. Form Admin Perumahan 



 

Gambar 4.14. Form Admin Rule 

 

Gambar 4.15. Form Tambah Rule 

 

1.2. Evaluasi 

 Proses konsultasi dengan sistem pendukung keputusan berbasis 

web ini, user diharapkan memberikan jawaban terhadap semua pertanyaan yang 

terdapat pada questioner sistem pendukung keputusan ini. Dimana hasil jawaban 

yang diinputkan akan disesuaikan dengan rule base, sehingga akan diperoleh hasil 

rekomendasi.  



Dalam  proses pemberian rekomendasi pemilihan rumah tidak akan selalu 

mendapatkan hasil rekomendasi sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal itu 

terjadi karena jawaban yang di inputkan oleh user tidak sesuai dengan spesifikasi 

pembelian rumah yang telah ditetapkan dalam rule base.  

 Proses dari input data yang dilakukan oleh user jika tidak memperoleh 

hasil rekomendasi spesifikasi pembelian rumah, maka user akan mendapatkan 

informasi perumahan. Sehingga diharapkan user mampu memilih sendiri 

spesifikasi perumahan yang ada dengan membaca informasi tersebut. Dan user 

juga dapat mengulangi proses pengisian questioner sistem pendukung keputusan 

pembelian rumah  setelah mendapat informasi tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


