BAB IV
IMPLEMENTASI DAN EVALUASI

4.1

Implementasi Sistem
Dalam tahap ini dijelaskan mengenai implementasi perangkat lunak yang

dibangun, dikembangkan menggunakan PHP ( Personal Home Page ) yang
terintegrasi dengan MYSQL sebagai database.
Implementasi program adalah implementasi dari analisis dan desain
sistem

yang

dibuat

sebelumnya.

Sehingga

diharapkan

dengan

adanya

implementasi ini dapat dipahami jalannya suatu sistem pakar untuk mendiagnosa
penyakit mata. Terlebih dahulu user harus mempersiapkan baik dari segi
perangkat keras (hardware) maupun perangkat lunak (software), agar aplikasi
sistem pakar berjalan dengan baik tanpa terjadi hambatan.

4.1.1 Kebutuhan Perangkat Keras
Perangkat keras adalah komponen fisik peralatan yang membentuk
sistem komputer. Adapun perangkat keras yang digunakan dalam pengujian ini
memiliki spesifikasi sebagai berikut:
a. Processor Pentium III atau lebih.
b. Memory 1Gb.
c. Monitor dengan resolusi minimal 1024 x 768
d. Mouse dan keyboard.
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4.1.2 Kebutuhan Perangkat Lunak
Perangkat lunak merupakan kumpulan perintah atau instruksi yang
mempunyai tujuan tertentu dalam menjalankan suatu sistem. Berbeda dengan
perangkat keras, perangkat lunak adalah perangkat yang tidak terwujud. Adapun
perangkat lunak yang digunakan yaitu:
a. Browser seperti google chrome dan mozila firefox.
b. Notepad ++.
c. VertrigoServ
d. MySQL sebagai database.

4.1.3

Penjelasan Penggunaan Aplikasi
Pada bagian ini akan dijelaskan penggunaan form dalam aplikasi sistem

pakar ini, Form User ( pasien dan pakar) antara lain: Form Utama, Form Login,
Form Daftar Akun, Form Menu, Form Artikel, Form Berita, Form Rekam Medis,
Form Identifiksi Penyakit, Form kontak.

4.1.4

Form Utama
Form pertama yang muncul saat aplikasi dijalankan ini dapat dilihat pada

Gambar 4.1
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Gambar 4.1 Form Utama
Form utama pada Gambar 4.1 ini terdapat login, artikel dan berita. Untuk
pasien unregister hanya dapat mengakses artikel dan berita. Apabila pasien
sudah melakukan daftar akun dapat melakukan login dengan cara memasukkan
Username dan Password.

4.1.5

Form Daftar Akun
Form daftar akun ini digunakan untuk membuat data user yang baru

pertama kali mengakses aplikasi sistem pakar ini. Form daftar akun ini dapat
dilihat pada Gambar 4.2.

Gambar 4.2 Form Daftar Akun

64

4.1.6 Form Login
Halaman login terbagi menjadi dua yaitu login untuk admin dan user
(pasien dan pakar) untuk memperoleh hak akses ke dalam sistem yang
ditunjukkan pada Gambar 4.3 dan Gambar 4.4.

Gambar 4.3 Halaman Login Admin

Gambar 4.4 Form Login User

4.1.7

Form Menu
Form menu ini memiliki lima menu, yaitu menu Artikel, Berita, Rekam

Medis, Identifikasi Penyakit, dan Kontak. Tampilan form Menu ini dapat dilihat
pada Gambar 4.5.
Fungsi dari masing-masing menu adalah untuk memanggil form sesuai
dengan menunya. Menu Artikel digunakan untuk menampilkan form Artikel,
menu Berita digunakan untuk menampilkan form Berita, menu Rekam Medis
digunakan untuk menampilkan hasil konsultasi, menu Identifikasi Penyakit
digunakan untuk menampilkan form Konsultasi dengan menjawab pertanyaanpertanyaan yang telah disediakan.
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Gambar 4.5 Form Menu

4.1.8 Form Artikel
Form artikel ini digunakan untuk menampilkan artikel dari beberapa
penyakit mata yang dapat dilihat pada Gambar 4.6.

Gambar 4.6 Form Artikel
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4.1.9 Form Berita
Form berita digunakan untuk menampilkan berita seputar mata yang
dapat dilihat pada Gambar 4.7.

Gambar 4.7 Form Berita

4.1.10 Form Rekam Medis
Form rekam medis digunakan untuk menampilkan hasil konsultasi yang
dilakukan pasien setelah melakukan konsultasi dapat dilihat pada Gambar 4.8.
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Gambar 4.8 Form Rekam Medis

4.1.11 Form Identifikasi Penyakit
Form identifikasi penyakit digunakan untuk melakukan konsultasi
dengan menjawab pertanyaan-pertanyan yang telah disediakan ditunjukkan pada
Gambar 4.9.
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Gambar 4.9 Form Identifikasi Penyakit
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4.1.12 Form Kontak
Form kontak digunakan untuk menampilkan alamat pakar yang
ditunjukkan pada Gambar 4.10.

Gambar 4.10 Form kontak

4.1.13 Uji Coba Sistem
Uji coba sistem bertujuan untuk memastikan bahwa aplikasi telah dibuat
dengan benar sesuai dengan kebutuhan atau tujuan yang diharapkan. Kekurangan
atau

kelemahan

aplikasi

pada

tahap

ini

akan

dievaluasi

sebelum

diimplementasikan secara nyata. Proses pengujian menggunakan blackbox testing
dimana aplikasi akan diuji dengan melakukan percobaan untuk membuktikan
bahwa aplikasi yang telah dibuat sesuai dengan tujuan.

4.1.14 Uji Coba Login
Evaluasi hasil uji coba form login bertujuan untuk mengetahui
keberhasilan proses memasukkan data pada form login. Proses login dilakukan
dengan cara memasukkan Username dan Password. Data pengguna yang
digunakan untuk proses login dapat dilihat pada Tabel 4.1, sedangkan untuk
evaluasi uji coba login dapat dilihat pada Tabel 4.2.
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Tabel 4.1 Data Pengguna
No

Nama Field

Data 1

Data 2

1

Username

User

Admin

2

Password

User

Admin

Tabel 4.2 Evaluasi Uji Coba Form Login
Uji
Tujuan
coba
1
Validasi
username dan
password valid

2

Validasi
username dan
password non
valid

Input
Memasukkan
data username:
User,
password:
User
Memasukkan
data username:
admin,
password:
User

Output
diharapkan
Form login
user tertutup
dan muncul
page user
Muncul pesan
“Sorry,
username or
password not
match”

Output sistem
1. Sukses
2. Login berhasil
3. Tampil
page
user
1. Sukses
2. Login tidak
berhasil
3. Muncul pesan
yang
diharapkan

Form login digunakan agar tiap pengguna dapat mengakses sistem sesuai
dengan hak otoritasnya masing-masing. Form login user dapat dilihat pada
Gambar 4.11 dan form login admin pada Gambar 4.12.

Gambar 4.11. Login User
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Gambar 4.12. Login Admin

Berdasarkan hasil uji coba pada Tabel 4.2 uji coba 1 apabila user
berhasil melakukan login maka akan muncul halaman utama. Halaman utama
dapat dilihat pada Gambar 4.13.

Gambar 4.13 Halaman Utama User Berhasil
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Pada Gambar 4.13 menggambarkan form utama user setelah login. Dan
user dapat memilih menu Artikel digunakan untuk menampilkan form Artikel,
menu Berita digunakan untuk menampilkan form Berita, menu Rekam Medis
digunakan untuk menampilkan hasil rekam medis, menu Identifikasi Penyakit
digunakan untuk menampilkan form Konsultasi dengan menjawab pertanyaanpertanyaan yang telah disediakan, menu kontak digunakan untuk menampilkan
informasi kontak.
Form main yang muncul apabila pengguna melakukan login sebagai
Admin dapat dilihat pada Gambar 4.14.

Gambar 4.14 Form Admin Berhasil

Pada Gambar 4.14 menggambarkan form admin dan admin dapat
memilih menu dashboard untuk melihat informasi web dan persentase penyakit
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yang dialami pasien, memilih menu news dan articles untuk maintenance,
memilih menu laporan terdapat laporan list user untuk melihat laporan pasien
yang login dan laporan penyakit untuk melihat laporan pasien yang melakukan
konsultasi. Pada saat admin memilih laporan list user dapat di lihat pada Gambar
4.15 dan laporan penyakit dapat dilihat pada Gambar 4.16.

Gambar 4.15 Laporan List User

Gambar 4.16 Laporan Penyakit
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Berdasarkan hasil uji coba pada Tabel 4.2 uji coba 2 apabila user gagal
melakukan login maka akan muncul pesan error seperti pada Gambar 4.17.

Gambar 4.17 Uji Coba Login Gagal

4.1.15 Uji Coba Edit Profile
Uji coba Edit Profile bertujuan untuk mengetahui keberhasilan proses
tambah, ubah dan hapus data pengguna yang dapat dilakukan melalui form edit
profile.
Tabel 4.3 Evaluasi Maintenance User
Uji
Tujuan
coba
1
Tambah
user baru

2

Menghindar
i pengisian
data kosong
ke tabel
user

3

Menghindar
i pengisian
email
serupa ke
tabel user

Input
Memasukkan
email:
princess@ymail.co
m nama depan:
mirna, nama
belakang: arni,
alamat: jl. Makasar
no. 10, tgl lahir: 21
Mei 1988, JK:
wanita, pass:
princess
Memasukkan
email:
princess@ymail.co
m nama depan:
(kosong), nama
belakang: (kosong),
alamat: (kosong),
tgl lahir: (kosong),
JK: (kosong), pass:
(kosong)
Memasukkan
email:
princess@ymail.co
m

Output yang
diharapkan
Data langsung
muncul dan
tersimpan di
tabel user

Status
Sukses (Gambar
4.18)

Muncul pesan
“maaf isi
identitas anda
dengan lengkap”
pada field yang
kosong dan data
tabel tidak
tersimpan pada
tabel user

Sukses (Gambar
4.19)

Muncul pesan
“Maaf, email
telah terdaftar”
dan data tabel
tidak tersimpan

Sukses (Gambar
4.20)
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Uji
coba

Tujuan

Input

Output yang
diharapkan
pada tabel user

Status

Berdasarkan hasil uji coba pada Tabel 4.3 uji coba 1 user memasukkan
data yang sesuai permintaan sistem dengan lengkap maka akan muncul pesan
sukses seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.18.

Gambar 4.18 Tampilan User Sukses

Berdasarkan hasil uji coba pada Tabel 4.3 uji coba 2 apabila ada user
yang tidak mengisi data dengan lengkap maka akan muncul pesan error seperti
yang ditunjukkan pada Gambar 4.19.

Gambar 4.19 Pesan Data User Kosong
Berdasarkan hasil uji coba pada Tabel 4.4 uji coba 3 apabila user telah
mendaftarkan email dan kembali mendaftarkan email yang sama maka akan
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muncul pesan error “maaf, email ini telah terdaftar”. Hasil uji coba ini
ditunjukkan pada Gambar 4.20.

Gambar 4.20 Pesan Email Telah Terdaftar

4.1.16 Uji Coba Form Identifikasi Penyakit
Proses ini bertujuan untuk melakukan proses diagnosis penyakit dengan
menjawab pertanyaan yang tersedia. Jawaban pasien akan disamakan dengan rule
untuk memperoleh jawaban yang tepat. Proses diagnosis dapat dilakukan melalui
aplikasi seperti terlihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Uji Coba Form Identifikasi Penyakit
No

Tujuan

1

Melakukan
diagnosis

2

Menghindari
tidak memilih
jawaban

Input
Menjawab
pertanyaan dan
menekan
tombol selesai
Menjawab
pertanyaan
tanpa mengisi
pilihan
jawaban

Output
diharapkan
Muncul form
laporan hasil
diagnosis
Muncul
pesan”maaf,
silahkan
menjawab seluruh
pertanyaan”

Output sistem
Sukses Muncul
form laporan hasil
diagnosis
Sukses muncul
pesan
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Gambar 4.21 merupakan form diagnosis yang berfungsi untuk
melakukan proses diagnosis sesuai dengan rule base. Form ini muncul saat
memilih menu identifikasi penyakit. Dan Gambar 4.22 menggambarkan form
pada saat terdapat pertanyaan yang tidak/ belum diisi.

Gambar 4.21 Form Identifikasi Penyakit
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Gambar 4.22 Form Pertanyaan Yang Belum Diisi
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Berdasarkan tabel 4.4, Gambar 4.23 uji coba 1 menunjukan laporan
hasil diagnosis. Gambar 4.24 uji coba 2 menunjukan pesan bahwa pilihan jawaban
harus di isi semua.

Gambar 4.23 Uji Coba Laporan Hasil Diagnosis

Gambar 4.24 Uji Coba Menjawab Pertanyaan Tidak Lengkap Berhasil

4.1.17 Uji Coba Maintanance Artikel Dan Berita
Pada Gambar 4.25 ini merupakan maintanance artikel dan berita adalah
proses tambah dan ubah artikel dan berita. Dan pada Gambar 4.26 merupakan
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proses tambah dan ubah artikel dan news. Proses ini bertujuan untuk mengetahui
apakah proses maintanance dapat dilakukan melalui aplikasi dan dapat dilihat
pada Tabel 4.5 untuk uji coba maintanance artikel dan berita.

Gambar 4.25 Form Maintanance Artikel

Gambar 4.26 Form Proses Menambah dan Mengubah Artikel dan Berita
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Tabel 4.5 Uji Coba Maintanance Artikel & Berita
Uji
Tujuan
coba
1
Tambah
artikel dan
berita baru
2
Mengubah
content artikel
dan berita

Input
Memasukkan
judul, content
artikel dan berita
Mengubah isi
content

Output yang
diharapkan
Pesan yang muncul
“data berhasil
disimpan”
Pesan yang
muncul” data
berhasil diubah”

Status
Sukses
(Gambar
4.27)
Sukses
(Gambar
4.28)

Berdasarkan Tabel 4.5 Gambar 4.27 uji coba 1 admin menambah artikel
dan berita, jika berhasil akan muncul pesan data berhasil disimpan dan pada
Gambar 4.28 uji coba 2 admin mengubah content artikel jika berhasil mengubah
artikel akan muncul pesan data berhasil diubah.

Gambar 4.27 Uji Coba Menambah Berhasil

Gambar 4.28 Uji Coba Ubah Berhasil
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4.1.18 Uji Coba Kasus Jenis Penyakit Mata
Uji coba kasus pada jenis penyakit mata ini dilakukan untuk menguji
aplikasi sistem pakar ini dalam mendiagnosis penyakit yang ada dengan
menggunakan metode sistem berbasis aturan dengan proses inferensi forward
chaining dan dapat menampilkan dengan benar hasil diagnosisnya serta dapat
memberikan solusi untuk tindakan pengendaliannya. Uji coba dilakukan dengan
menjawab setiap pertanyaan yang ditampilkan, dengan cara memilih pertanyaan
yang sesuai dengan gejala penyakit. Jenis penyakit mata yang di uji coba oleh
pengguna umum adalah katarak sinilis, timbilen, mata juling, dan daging tumbuh.
Kasus 1, Uji Coba Katarak Sinilis Oleh Pengguna Umum:
Gejala-gejala yang dirasakan user pada saat berkonsultasi pada sistem
dengan kondisi diantaranya silau pada matahari, pupil tampak putih/ abu-abu,
penglihatan kabur, penurunan ketajaman, penglihatan ganda dapat dilihat pada
Gambar 4.29.
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Gambar 4.29 Tampilan Proses Konsultasi Kasus 1

Gambar 4.29 menggambarkan kondisi yang diinputkan pada sistem
untuk menjawab pertanyaan dari proses konsultasi. Yang kemudian diproses
sehingga tampil hasil konsultasi yang terlihat pada Gambar 4.30.

Gambar 4.30 Tampilan Hasil Konsultasi Kasus 1
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Kasus 2, Uji Coba Timbilen Oleh Pengguna Umum:
Gejala-gejala yang dirasakan user pada saat berkonsultasi pada sistem
dengan kondisi pada saat berkonsultasi pada sistem dengan kondisi benjolan pada
kelopak mata, warna kemerahan, sakit bila diraba dapat dilihat pada Gambar 4.31.
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Gambar 4.31 Lanjutan Tampilan Proses Konsultasi Kasus 2

Gambar 4.31 menggambarkan kondisi yang diinputkan pada sistem
untuk menjawab pertanyaan dari proses konsultasi. Yang kemudian diproses
sehingga tampil hasil konsultasi yang terlihat pada Gambar 4.32.

Gambar 4.32 Tampilan Hasil Konsultasi Kasus 2
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Kasus 3, Uji Coba Daging Tumbuh Oleh Pengguna Umum:
Gejala-gejala yang dirasakan user pada saat berkonsultasi pada sistem
dengan kondisi mata kering, penglihatan kabur, mata merah, selaput tumbuh di
kornea mata dapat dilihat pada Gambar 4.33.

Gambar 4.33 Tampilan Proses Konsultasi Kasus 3
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Gambar 4.33 menggambarkan kondisi yang diinputkan pada sistem
untuk menjawab pertanyaan dari proses konsultasi. Yang kemudian diproses
sehingga tampil hasil konsultasi yang terlihat pada Gambar 4.34.

Gambar 4.34 Tampilan Hasil Konsultasi Kasus 3

Kasus 4, Uji Coba Mata Juling Oleh Pengguna Umum:
Gejala-gejala yang dirasakan user pada saat berkonsultasi pada sistem
dengan

kondisi

mata

melenceng

ke

bawah/

gerakan

terkoordinasi,penglihatan ganda dapat dilihat pada Gambar 4.35.

mata

tidak
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Gambar 4.35 Tampilan Proses Konsultasi Kasus 4
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Gambar 4.35 menggambarkan kondisi yang diinputkan pada sistem
untuk menjawab pertanyaan dari proses konsultasi. Yang kemudian diproses
sehingga tampil hasil konsultasi yang terlihat pada Gambar 4.36.

. Gambar 4.36 Tampilan Hasil Konsultasi Kasus 4

Berdasarkan hasil uji coba sistem dan kasus diatas, aplikasi ini juga diuji
cobakan kepada pakar. Selain melakukan uji coba, setiap pengguna juga diberi
angket dan dapat memberikan penilaian terhadap aplikasi yang dibuat. Tujuan dari
pengisian angket ini adalah untuk menguji kebenaran aplikasi. Adapun pertanyaan
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dan hasil jawaban dapat dilihat pada lampiran yang akan disertakan pada laporan
tugas akhir ini, berikut ini adalah hasil data angket yang telah dilakukan.
1. Angket Pengguna Umum dan Pakar
Angket ini digunakan untuk pengguna yang melakukan uji coba aplikasi.
Total pengguna yang mengisi angket ini berjumlah 5 orang.

Tabel 4.6 Hasil Rekapitulasi Data Angket Untuk Pengguna dan Pakar
No
1

Pertanyaan

Bagaimana
fitur-fitur
yang disediakan oleh
aplikasi?
2 Apakah
hasil
dari
konsultasi
dapat
memberikan
manfaat
bagi pengguna?
3 Apakah proses untuk
menjawab
pertanyaan
yang ditampilkan sudah
jelas?
4 Bagaimana
dengan
laporan
hasil
konsultasinya? Apakah
sudah jelas?
5 Apakah setiap fungsi
dapat berjalan sesuai
yang diinginkan?
Hasil Uji Coba

5
3

4
2

Penilaian
3
-

1

4

-

-

-

-

4

1

-

-

1

4

-

-

-

2

3

-

-

-

2
-

1
-

4.2

Skor penilaian yang diperoleh dari masing-masing pertanyaan didapat
dari:
-

Pengguna 1 memberikan penilaian dari skala 1-5 dari setiap pertanyaan.
Pertanyaan satu pengguna memberikan nilai 5, pertanyaan dua pengguna
memberikan nilai 5, pertanyaan tiga pengguna memberikan nilai 4, pertanyaan
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empat pengguna memberikan nilai 5, pertanyaan lima pengguna memberikan
nilai 5. Setelah memberikan penilaian akan dijumlah setiap skor nilai yang
digunakan maka mendapatkan skor 24 dan hasil uji coba di dapat dari (jumlah
skor hasil pengumpulan data = 24/ jumlah pertanyaan= 5) adalah 4.8.
-

Pengguna 2 memberikan penilaian dari skala 1-5 dari setiap pertanyaan.
Pertanyaan satu pengguna memberikan nilai 5, pertanyaan dua pengguna
memberikan nilai 4, pertanyaan tiga pengguna memberikan nilai 4, pertanyaan
empat pengguna memberikan nilai 4, pertanyaan lima pengguna memberikan
nilai 5. Setelah memberikan penilaian akan dijumlah setiap skor nilai yang
digunakan maka mendapatkan skor 22 dan hasil uji coba di dapat dari (jumlah
skor hasil pengumpulan data = 22/ jumlah pertanyaan= 5) adalah 4.4.

-

Pengguna 3 memberikan penilaian dari skala 1-5 dari setiap pertanyaan.
Pertanyaan satu pengguna memberikan nilai 4, pertanyaan dua pengguna
memberikan nilai 4, pertanyaan tiga pengguna memberikan nilai 4, pertanyaan
empat pengguna memberikan nilai 4, pertanyaan lima pengguna memberikan
nilai 4. Setelah memberikan penilaian akan dijumlah setiap skor nilai yang
digunakan maka mendapatkan skor 20 dan hasil uji coba di dapat dari (jumlah
skor hasil pengumpulan data = 20/ jumlah pertanyaan= 5) adalah 4.

-

Pengguna 4 memberikan penilaian dari skala 1-5 dari setiap pertanyaan.
Pertanyaan satu pengguna memberikan nilai 4, pertanyaan dua pengguna
memberikan nilai 4, pertanyaan tiga pengguna memberikan nilai 3, pertanyaan
empat pengguna memberikan nilai 4, pertanyaan lima pengguna memberikan
nilai 4. Setelah memberikan penilaian akan dijumlah setiap skor nilai yang
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digunakan maka mendapatkan skor 19 dan hasil uji coba di dapat dari (jumlah
skor hasil pengumpulan data = 19/ jumlah pertanyaan= 5) adalah 3.8.
-

Pengguna 5 memberikan penilaian dari skala 1-5 dari setiap pertanyaan.
Pertanyaan satu pengguna memberikan nilai 5, pertanyaan dua pengguna
memberikan nilai 4, pertanyaan tiga pengguna memberikan nilai 4, pertanyaan
empat pengguna memberikan nilai 4, pertanyaan lima pengguna memberikan
nilai 4. Setelah memberikan penilaian akan dijumlah setiap skor nilai yang
digunakan maka mendapatkan skor 21 dan hasil uji coba di dapat dari (jumlah
skor hasil pengumpulan data = 21/ jumlah pertanyaan= 5) adalah 4.2.
Setelah mendapatkan hasil nilai uji coba dari setiap pengguna maka

hasil nilai uji coba setiap pengguna dijumlah dan dibagi jumlah pertanyaan.
4.8+4.4+4+3.8+4.2/ 5= 4.2. Maka hasil uji coba yang diperoleh adalah 4.2.

4.2

Evaluasi
Berdasarkan hasil uji coba sistem dan uji coba kasus yang dilakukan

terhadap aplikasi sistem pakar ini dapat disimpulkan bahwa dari hasil uji coba
kasus, terlihat bahwa aplikasi mampu mendiagnosis penyakit dengan benar dan
memberikan solusi/ penanganannya. Dari nilai hasil uji coba aplikasi yang
menggunakan angket, terlihat bahwa aplikasi sistem pakar ini dapat digunakan
dan dapat memberikan informasi diagnosis penyakit mata.

