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BAB IV
IMPLEMENTASI DAN EVALUASI
Bab implementasi dan evaluasi ini berisi tentang implementasi dan
evaluasi sistem. Terdiri dari dua sub bab, yaitu implementasi dan evaluasi untuk
mengetahui kebutuhan instalasi sistem aplikasi ini.
4.1 Implementasi Sistem
Sebelum mengimplementasikan dan menjalankan aplikasi diagnosis
penyakit sapi yang disebabkan oleh virus terlebih dahulu diperlukan komponenkomponen utama computer yang mendukung setiap proses. Komponen-komponen
tersebut adalah hardware (perangkat keras) dan software (perangkat lunak).
4.1.1

Kebutuhan Hardware (Perangkat Keras)
Untuk dapat menjalankan sistem yang dibuat ini diperlukan perangkat

keras dan

perangkat lunak dengan spesifikasi tertentu. Adapun kebutuhan

perangkat keras dan perangkat lunak untuk sistem ini adalah sebagai berikut:
a. CPU Pentium IV.
b. Memory 512 MB.
c. Hard disk 20 GB.
d. VGA card, keyborad dan mouse.
e. Monitor dengan resolusi min 1024 x 800.
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Adapun persyaratan minimal perangkat lunak adalah sebagai berikut :
a. Microsoft Windows XP.
b. Web Server Apache 2.2.
c. PHP versi 5.0 keatas.
d. Database MySQL 5.0.
e. Web browser mozilla firefox.
4.1.2 Kebutuhan Perangkat Lunak
Untuk menjalankan aplikasi diagnosis penyakit sapi menggunakan
forward chaining ini, membutuhkan perangkat lunak yang sudah terpasang dan
berjalan dengan baik. Adapun tahap – tahap instalasinya adalah sebagai berikut :
a. Install Sistem Operasi Windows XP.
b. Install Web Server Apache 2.2.
c. Install PHP versi 5.0.
d. Install MySQL 5.0.
4.2 Implementasi Aplikasi

Program atau aplikasi ini berbasis web dibuat dengan menggunakan
bahasa pemrograman PHP, Javascript, dan HTML. Aplikasi ini terdiri dari dua
hak akses user yaitu admin dan petugas sehingga tiap user dapat melakukan
aktifitas sesuai dengan hak aksesnya masing-masing.
4.2.1 Form Login
Halaman login adalah halaman yang pertama kali akan ditampilkan ketika
membuka aplikasi diagnosis. User harus menginputkan username dan password
pada halaman login agar bisa masuk dalam aplikasi diagnosis penyakit sapi.
Halaman login dapat dilihat pada Gambar 4.1.
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Gambar 4.1 Form Login.

Proses ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan proses inputan data
yang dapat dilakukan melalui aplikasi seperti terlihat pada proses login dilakukan
dengan cara memasukkan username dan password. Berdasarkan username dan
password ini akan diketahui privileges login masing-masing pengguna yaitu
sebagai administrator atau user pengguna. Tabel pada data login dapat dilihat
pada Tabel 4.1.
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Gambar 4.2 Form Menu Utama.

Tabel 4.1 Tabel Data Login.
Nama Field
Kd_user
Username
Password
Tanggal
Akses

Data-2
2
admin
admin
2011-10-19
admin

Data-3
3
sony
user
2011-12-21
user

4.2.2 Form Manajemen User
Form manajemen user ini berfungsi sebagai mengelola data user yaitu
meliputi untuk menambah, mengedit, menghapus data user dan memblokir hak
akses user. Data user yang tercatat dalam tabel ini berguna sebagai hak akses
dalam aplikasi. Halaman manajemen user dapat dilihat pada Gambar 4.3.
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Gambar 4.3 Halaman Manajemen User.

Proses pada halaman ini bertujuan untuk memasukkan, mengedit dan
menghapus data pada master tabel user. Tabel pada data user dapat dilihat pada
Tabel 4.2.
Tabel 4.2 Tabel Data User
Nama Field
userid
username
password
nama_lengkap
alamat
pekerjaan
no_telp
email
level
blokir

Data-1
1
dokter
dokter
Indrajaya
Gunawan
Jl. Semampir
Barat IV/30
Dokter
0314534451
indrajaya@y
mail.com
dokter
N

Data-2
2
admin
admin
Kurniawan
Mohede
Jl. Cisadane
10
Dokter
031999999

Data-3
3
sony
user
andrew

Jl. Genteng
Kali 77
Karyawan
081245466
432
kmohede@ya sidharta@y
hoo.com
ahoo.com
dokter
user
N
N
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Tabel 4.2 Tabel Data User (Lanjutan)
Nama Field
secret
foto

Data-1
Data-2
administrator dokter
65pengakuan 58dokter.jpg
-dokter.jpg

Data-3
123456
54Tom.jpg

4.2.3 Form Jenis Sapi
Form data jenis sapi adalah halaman yang digunakan untuk maintenance
data jenis-jenis sapi yang ada dalam aplikasi ini. Form ini berisi inputan mengenai
nama jenis sapi, asal sapi dan keterangan dari sapi itu sendiri.

.
Gambar 4.4 Data Jenis Sapi.
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Gambar 4.5 Tambah Data Jenis Sapi.

Proses pada halaman ini bertujuan untuk melihat, memasukkan, mengedit
dan menghapus data pada master jenis sapi. Tabel pada data jenis sapi dapat
dilihat pada Tabel 4.3.
Tabel 4.3 Tabel Data Jenis Sapi.
Nama Field
Id_jenis_sapi
nama_jenis_sapi
keterangan_jenis_
sapi

Data-1
1
Sapi
Peranakan
Ongole
Sapi PO adalah
bangsa sapi hasil
persilangan antara
pejantan sapi
Sumba Ongole
(SO) dengan sapi
betina lo-kal di
Jawa yang
berwarna putih
(Anonimus,
2003b). Saat ini
sapi PO yang
murni mu lai sulit
ditemukan, karena

Data-2
2
Sapi Limausin

Data-3
3
Sapi Angus

Sapi Limousine
merupakan
keturunan sapi
eropa yang
berkembang di
Perancis.
Tingkat
pertambahan
badan yang
cepat perharinya
1,1.kg.

Angus
merupakan
sapi yang
mempunyai
tingkat kualitas
karkas yang
sangat bagus,
serta
mempunyai
ketahanan
terhadap
penyakit dan
merupakan
keturunan dari
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Tabel 4.3 Tabel Data Jenis Sapi (Lanjutan).
Nama Field

Data-1
telah banyak di
silangkan dengan
sapi Brahman,
sehingga sapi
POdiartikan
sebagai sapi lokal
berwarna putih
(keabu-abuan),
berkelasa dan
gelambir. Sapi PO
terkenal sebagai
sapi pedaging dan
sapi pekerja,
mempunyai
kemampuan
adaptasi yang
tinggi terhadap
perbedaan kondisi
lingkungan,
memiliki tena ga
yang kuat dan
aktivitas reproduksi
induknya cepat
kembali normal
setelah ber-anak,
jantannya memiliki
kualitas semen
yang baik.

Data-2
Ukuran
tubuhnya besar
dan panjang
serta dadanya
besar dan
berdaging tebal.
Bulunya
berwarna merah
mulus. Sorot
matanya tajam,
kaki tegap
dengan warna
pada bagian
lutut kebawah
berwarna terang.
Tanduk pada
sapi jantan
tumbuh keluar
dan agak
melengkung.
Bobot sapi
jantan 850 kg
dan betina 650
kg.

Data-3
sapi Brahman.
Sapi ini masuk
ke Indonesia
melalui
Selandia Baru.
Bobot rata rata
pejantan angus
900 Kg,
sedangkan
bobot rata rata
betinanya 700
kg. Sapi ini
juga
mempunyai
tingkat
produktivitas
dalam
berkembang
biak yang
sangat bagus,
dimana
betinanya
mempunyai
kemampuan
yang sangat
bagus untuk
berkembang
biak dan
menyusui
anaknya.

Gambar_paramete
r_gejal

4.2.4 Form Data Peternak
Pada halaman ini dilakukan maintenance terhadap data peternak, misalnya
no peternak, data sapi yang dimiliki dan atribut-atribut yang lain seperti tampak
pada Gambar 4.6 dan Gambar 4.7.
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Gambar 4.6 Data Peternak.

Gambar 4.7 Tambah Data Peternak.
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Gambar 4.8 Tambah Data Sapi Milik Peternak

Proses pada halaman ini bertujuan untuk melihat, memasukkan, mengedit
dan menghapus data pada master peternak. Tabel pada data peternak dan sapi
yang dimiliki peternak dapat dilihat pada Tabel 4.4 dan 4.5.

Tabel 4.4 Tabel Data Peternak.
Nama Field
Id_peternak
nama_peternak
alamat_peternak

Telepon_peternak

Data-1
1
Pak Tosara
Dusun
Sumberwalut
Bondowoso
0331847321

Data-2
2
Pak Wiwi
Dusun
- Sumberwalut Bondowoso
0883645263721

Data-3
3
Pak Widi
Dusun
Sumberwalut Bondowoso
08363426273

Tabel 4.5 Tabel Data Sapi Peternak.
Nama Field
Id_peternak
jenis_sapi

Data-1
1
Sapi Limausin

Data-2
2
Sapi Angus

eartag_sapi

TA001

W01

Data-3
3
Sapi Peranakan
ongole
WI001
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Tabel 4.5 Tabel Data Sapi Peternak (Lanjutan).
Nama Field
berat_sapi
umur_sapi
keterangan_sapi
jenis_kelamin

Data-1
489kg
15thn
Sapi Pak Tosara
Jantan

Data-2
478Kg
16thn
Sapi Pak Wiwi
Betina

Data-3
506kg
16thn
Sapi Pak Widi
Jantan

4.3 Evaluasi Sistem
Tahapan evaluasi diagnosis penyakit pada sapi terbagi menjadi dua yaitu
uji coba sistem dan pembahasan hasil uji coba. Evaluasi hasil uji coba dilakukan
untuk menguji kembali semua tahapan yang sudah dilakukan selama pengujian
berlangsung dan analisa hasil uji coba sistem bertujuan untuk menarik kesimpulan
terhadap hasil-hasil uji coba yang dilakukan terhadap sistem. Uji coba dilakukan
dalam tahapan beberapa test case terhadap data yang telah disiapkan pada bagian
implementasi.
Untuk memastikan bahwa system telah dibuat sesuai dengan kebutuhan
atau tujuan yang diharapkan maka dilakukan beberapa uji coba. Uji coba meliputi:
A. Evaluasi uji coba terhadap fitur dasar aplikasi dan validasi.
B. Evaluasi uji coba transaksi.
C. Evaluasi uji coba konsultasi dan diagnosis.
4.3.1 Evaluasi Uji Coba Dasar Aplikasi Validasi
Uji coba ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan proses dasar dari
aplikasi dan validasi error terhadap masukan data yang dapat dilakukan melalui
aplikasi.
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A. Evaluasi Uji Coba Form Login
Proses login dilakukan dengan cara memasukkan username dan password.
Berdasarkan username dan password ini akan diketahui hak akses login masingmasing pengguna. Data login yang digunakan terlihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.6 Uji Coba Data Login.
Test
Case
Tujuan
ID
1
Deskripsi
username,
password yang
valid

2

Deskripsi
username,
password yang
tidak valid

Input

Output yang
diharapkan

Memasukkan data
1(satu), 2 (dua),
dan 3 (tiga) seperti
pada Tabel 4.1

Akan menuju
halaman
sesuai hak
aksesnya.

Memasukkan data
username=gagal,
password =login.

Output

1. Login
berhasil
2. Tampil
halaman sesuai
dengan hak
aksesnya.
Muncul pesan 1.Login tidak
berhasil
“Username
2. Muncul pesan
atau
“Username atau
Password
Password
Salah”.
Salah”.

Berdasarkan uji coba no.1 Tabel 4.6 menjelaskan proses login berhasil dengan hak
akses admin ditunjukkan pada Gambar 4.9.

Gambar 4.9 Login Sukses Menuju Halaman Admin.
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Berdasarkan uji coba no. 1 Tabel 4.6 menunjukkan bahwa login berhasil
dengan hak akses admin. Untuk pengguna dengan level “user” dan “dokter”
memiliki proses login yang sama.
Berdasarkan uji coba nomor 2 pada Tabel 4.6, Gambar 4.10 menunjukkan
adanya kegagalan login jika terjadi kesalahan username dan password atau akun
pengguna telah diblokir.

Gambar 4.10 Login Gagal.

Kesimpulan dari evaluasi uji coba form login, hasilnya adalah
menunjukkan bahwa aplikasi dapat melakukan proses login sesuai dengan
username dan password pengguna, serta dapat menjalankan aplikasi sesuai
dengan hak akses masing-masing pengguna.
B. Evaluasi Uji Coba Form Master
Proses uji coba form master dilakukan dengan cara memasukkan data
pada kolom yang sesuai pada masing-masing form master. Informasi yang
ditampilkan apakah sesuai atau tidak. Pengujiannya menggunakan salah satu form
master yang di uji. Uji coba dapat dilihat pada Tabel 4.7.
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Tabel 4.7 Uji Coba Data Master.
Test
Case
ID

Tujuan

3

Deskripsi data
valid

4

Deskripsi data
tidak valid

Input
Memasukkan data
1(satu) , 2 (dua),
dan 3 (tiga)
seperti pada Tabel
4.5.
Memasukkan data
2 (dua) seperti
pada Tabel 4.5.

Output yang
diharapkan
Akan
bertambah 1
row data
pada Tabel.

Output
Bertambah 1
row data pada
Tabel.

Akan muncul Muncul pesan
pesan “data
“data tidak
tidak boleh
boleh kosong”.
kosong”.

Berdasarkan uji coba no.1 Tabel 4.7 menjelaskan proses penambahan data
berhasil pada data peternak ditunjukkan pada Gambar 4.11.

Gambar 4.11 Penambahan Data Peternak Berhasil.

Gambar 4.11 menunjukkan proses uji coba dengan memasukkan data 1
pada Tabel 4.4, proses penambahan data berhasil yang ditunjukkan oleh adanya
penambahan 1 baris (row) pada data peternak.
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Berdasarkan uji coba nomor 2 pada Tabel 4.7, Gambar 4.12
menunjukkan adanya masukkan data yang tidak valid.

Gambar 4.12 Muncul Pesan “data tidak boleh kosong”.

Proses uji coba validasi dengan memasukkan data 2 pada Tabel 4.5 jika
tidak lengkap peternak akan muncul pesan seperti pada Gambar 4.12. Begitu juga
dengan form-form lain jika data yang dimasukkan tidak lengkap maka pesan akan
muncul pada data yang belum terisi.
Kesimpulan evaluasi uji coba berdasarkan uji coba form master peternak
adalah proses penambahan data berhasil dilakukan yang ditunjukkan oleh adanya
penambahan baris data pada data peternak, data yang dimasukkan sudah sesuai
dengan data yang dibutuhkan. Proses validasi data berhasil dilakukan yang
ditunjukkan oleh adanya pesan bahwa data yang dimasukkan tidak boleh kosong.
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4.3.2 Evaluasi Uji Coba Transaksi
Uji coba ini akan di fokuskan kepada proses transaksi yang ada untuk
memastikan bahwa sistem telah dibuat sesuai dengan kebutuhan atau tujuan yang
diharapkan. Transaksi-transaksi tersebut antara lain general rule.
4.3.3 Evaluasi Uji Proses Konsultasi
Proses ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keakuratan proses diagnosis
yang dilakukan oleh sistem aplikasi. Tampilan pertanyaan untuk mengidentifikasi
gejala yang dialami user yang akan melakukan diagnosis pada aplikasi diagnosis
penyakit sapi ditunjukkan Gambar 4.14.

Tabel 4.8 Uji Coba Proses Konsultasi.
Test
Case
ID
6

Tujuan

Input

Melakukan
diagnosa pada
sapi untuk
mengetahui
penyakit apa
yang menyerang
sapi, serta solusi
penanganannya.

Tekan tombol cari
peternak, dan pilih
eartag sapi yang
akan diperiksa.
selanjutnya
menginputkan
anamnesa. Setelah
itu pilih gejalagejala yang sesuai.
Kemudian tekan
tombol proses.

Output yang
diharapkan
Muncul
laporan
mengenai
penyakit
tersebut.

Output
Penyakit
berhasil
ditemukan.
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Gambar 4.13 Menu Konsultasi.

Gambar 4.14 Tampilan Pertanyaan Diagnosa Penyakit.

Gambar 4.14 menggambarkan tentang proses diagnosa pada penyakit sapi.
Setelah menjawab setiap pertanyaan yang ada, nantinya akan ditemukan suatu
hasil atau jenis penyakit yang diderita oleh sapi tersebut.
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Gambar 4.15 Tampilan Hasil Konsultasi.

80

A. Kesimpulan Uji Proses Konsultasi.
Pengujian hasil uji coba dilakukan dengan cara membandingkan hasil
pemeriksaan sapi yang terdapat pada data medis dengan hasil diagnosis yang
dilakukan pada aplikasi, menunjukan bahwa berdasarkan gejala yang ada, ternyata
analisa yang dilakukan dengan aplikasi menggunakan metode forward chaining
sama dan mampu memberikan solusi yang tepat sesuai ilmu medis.
Berdasarkan pengujian hasil uji coba dengan cara membandingkan hasil
pemeriksaan yang terdapat pada data Dinas Peternakan dengan hasil diagnosis
aplikasi sebanyak 20 kali, diperoleh hasildengan tingkat kebenaran sebanyak 20
kali percobaan.
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4.3.4 Evaluasi Uji Coba Proses Laporan
Dihalaman ini berfungsi untuk menampilkan laporan bulanan dengan
bentuk diagram batang dari hasil diagnosis pada sapi. Hasil uji aplikasi terlihat
pada Tabel 4.9.
Tabel 4.9 Uji Coba Proses Laporan.
Test
Case
ID
7

Tujuan

Input

Menampilkan
Tekan tombol
laporan bulanan. report bulanan,
kemudian
masukkan bulan
dan isi tahun.

Output yang
diharapkan
Grafik
laporan per
bulan
berbentuk
diagram
batang.

Gambar 4.16 Tampilan Menu Laporan.

Output
1.sukses
2.muncul
laporan bulanan
dengan bentuk
diagram batang.
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Gambar 4.16 Tampilan Laporan Bulanan.

Berdasarkan hasil uji coba yang dilakukan, aplikasi sistem pakar
penentuan jenis penyakit pada sapi ini dapat memberikan informasi berupa
laporan bulanan yang menunjukkan data penyakit apa sajakah yang menyerang
sapi selama periode tertentu.
Terlihat pada gambar 4.16, berdasarkan data pada bulan maret 2013, pada tingkat
kasus terbanyak, terdapat 6 kasus penyakit belum diketahui,2 kasus penyakit
akabane, 2 kasus penyakit diare ganas, dan 2 kasus penyakit rabies.

