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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Penelitian tentang aplikasi sistem pakar untuk mendiagnosis penyakit mata. Data 

yang digunakan untuk penelitian terdiri dari 52 gejala dan 15 penyakit mata. Sistem 

pakar yang dibangun menggunakan metode Naïve Bayes Classifier. Terdapat dua 

tahapan kerja dari aplikasi ini. Pertama, sistem meminta pasien untuk memasukkan 

gejala-gejala yang dialami. Kedua, sistem akan secara otomatis menampilkan hasil 

diagnosis dari penyakit mata yang diderita oleh pasien dengan Naïve Bayes Classifier. 

Hasil diagnosis sistem selanjutnya dibandingkan dengan hasil diagnosis dari pakar 

sebenarnya. Uji coba sistem menggunakan data sebanyak 12 pasien penyakit mata. Dari 

hasil percobaan, prosentase kesesuaian diagnosis sebesar 83%. Tetapi beberapa gejala 

dalam sistem ini kurang dimengerti oleh masyarakat awam, karena menggunakan 

bahasa medis yang jarang didengar. Pada laporan ini juga belum dijelaskan jenis 

aplikasi sistem pakar yang dibuat (Setiawan, 2014). 

Pembangunan sistem pakar penyakit THT menggunakan metode forward 

chaining sebagai mesin inferensi dan berbasis web. Dalam pendekatan ini dimulai dari 

informasi masukkan dan selanjutnya menggambarkan kesimpulan, pelacakan ke depan 

mencari fakta yang sesuai dengan aturan IF-THEN. Adapun penyakit THT yang 

disediakan terdiri dari 10 penyakit Telinga, 9 penyakit Hidung dan 9 penyakit 

Tenggorokan. Di mana penyakit THT terdiri dari 57 gejala untuk keseluruhan penyakit 

THT. Berdasarkan pengujian sistem tingkat akurasi metode forward chaining untuk 

mendeteksi penyakit THT yaitu 100%, dimana sesuai dengan data yang didapat dari 

pakar THT untuk menentukan penyakit berdasarkan gejala yang ada. Dalam sistem ini 

terdapat beberapa gejala yang sulit dimengerti oleh masyarakat awam, karena tidak bisa 

dilihat maupun dirasakan secara langsung (Verina, 2015). 

Penelitian sistem pakar tentang penyakit mata pada manusia menggunakan 

metode forward chaining. Sistem pakar ini telah diuji dan dapat memenuhi kebutuhan 

pasien. Pada sistem pakar ini pasien akan menjawab beberapa gejala yang mungkin 

dialami pasien oleh sistem. Setelah terjadi tanya jawab tersebut, maka akan disimpulkan 

penyakit yang mungkin dialami pasien. Sistem ini ditampilkan dengan perangkat lunak 

berbasis desktop management system. Data penyakit yang dikenali menyesuaikan rules 
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(aturan) yang dibuat untuk dapat mencocokkan gejala-gejala penyakit mata. Dalam 

laporannya, Hamdani belum mencantumkan secara pasti persentase keberhasilan dari 

sistem yang dibuat (Hamdani, 2010). 

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan tersebut, dapat dibuat 

sistem pakar penyakit mata merah yang akan diteliti penulis dan mampu diselesaikan 

dengan berbasiskan web. Dengan sistem pakar ini, pengguna akan mudah untuk 

melakukan diagnosa penyakit mata merah berdasarkan gejala-gejala yang ada, dan 

dapat dilakukan secara gratis, kapan saja, dan dimana saja selama terkoneksi dengan 

jaringan internet. Penyajian gambar dari beberapa jenis gejala maupun penyakit akan 

memberikan pemahaman yang mudah dimengerti oleh pengguna. Kemudian, akan 

dilakukan uji coba terhadap sistem pakar penyakit mata merah ini, guna mengetahui 

persentase keberhasilan dari sistem. Decision tree dengan Forward chaining merupakan 

metode yang dipilih untuk membangun sistem pakar ini, karena cocok dalam 

penyelesaian masalah yang ada.  

 

2.2 Dasar Teori 

2.2.1 Pengertian sistem pakar 

Sistem pakar merupakan aplikasi komputer yang dibangun untuk menirukan 

kemampuan seorang pakar dalam memecahkan suatu permasalahan. Sistem pakar 

adalah suatu sistem komputer yang bisa menyamai atau meniru kemampuan seorang 

pakar (Kusumadewi, 2003). Ciri-ciri sistem pakar sebagai berikut (Kusrini, 2006):  

a. Terbatas pada domain keahlian tertentu.  

b. Berdasarkan pada kaidah/rule  tertentu.  

c. Dapat digunakan dalam berbagai jenis komputer.  

d. Mudah dimodifikasi, yaitu dengan menambah atau menghapus suatu kemampuan 

dari basis pengetahuan.  

e. Sistem dapat mengaktifkan kaidah secara searah yang sesuai, dituntun oleh dialog 

dengan pemakai.  

Pemecahan masalah oleh seorang pakar dapat dilihat dalam Gambar 2.1. 
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Gambar 2.1 Pemecahan Masalah Oleh Pakar (Agitha, 2009). 

 

LTM (Long Term Memory) adalah memori ingatan jangka panjang yang dimiliki 

oleh seorang pakar yang didapat selama bertahun-tahun dari pengalaman dalam 

menjalankan profesi yang dilakoninya. Domain knowledge atau basis pengetahuan yang 

dimiliki seorang pakar disimpan dalam LTM. Sedangkan STM (Short Term Memory) 

adalah memori ingatan pendek yang dimiliki seorang pakar saat berinteraksi dengan 

pasien. Dalam penarikan kesimpulan terlebih dahulu pakar mengumpulkan fakta-fakta 

pada pasien, yang kemudian mencocokkan STM dengan LTM dari hasil tersebut maka 

dihasilkan kesimpulan dari fakta-fakta pada pasien. Kemudian pemecahan masalah oleh 

sistem pakar dapat dilihat dalam Gambar 2.2. 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 2.2 Pemecahan Masalah Oleh Sistem Pakar (Agitha, 2009). 

 

Pada sistem pakar, pengetahuan dan informasi yang dimiliki pakar disimpan 

dalam knowledge base. Kemudian fakta-fakta yang didapat dari user akan disimpan 

dalam database system, yaitu working memory. Lalu dilakukan pencocokan antara 

knowledge base dan working memory, proses ini dilakukan dalam mesin inference 

engine. Jika inference engine membutuhkan data baru, maka sistem akan meminta pada 
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user, kemudian dicocokkan kembali. Begitu seterusnya hingga didapatkan kesimpulan 

dari fakta-fakta yang ada, yang ditampilkan dalam user interface kepada user. 

 

2.2.2 Kelebihan sistem pakar 

Melalui sistem pakar, keuntungan dari menggantikan kemampuan seorang pakar 

sebagai berikut (Kusumadewi, 2003): 

a. Orang awam dapat melakukan pekerjaan seperti seorang pakar ahli. 

b. Dapat bekerja dengan informasi yang kurang lengkap. 

c. Lebih murah dan lebih cepat dalam waktu kerjanya. 

d. Lebih mudah dioperasikan. 

e. Handal. 

f. Tidak kenal lelah. 

g. Dapat diakses dimana saja dan kapan saja. 

 

2.2.3 Kekurangan sistem pakar 

Melalui sistem pakar, kerugian dari menggantikan kemampuan seorang pakar 

sebagai berikut (Kusumadewi, 2003): 

a. Kesulitan dalam menangkap masalah mendalam yang dihadapi user. 

b. Kurang mampu dalam penjelasan yang mudah dimengerti. 

c. Masukan sudah ditentukan menurut sistem. 

d. Sistem pakar tidak 100% bernilai benar. 

 

2.2.4 Decision tree dan forward chaining 

Sebuah decision tree dapat dianggap sebagai suatu semantic network hirarki 

yang diikat oleh serangkaian aturan (rule ). Tree ini mirip dengan pohon keputusan yang 

digunakan pada teori keputusan. Tree dibentuk oleh simpul (node) yang 

mempresentasikan tujuan (goal) dan hubungan (link) yang dapat mempresentasikan 

keputusan (decision). Akar (root) dari pohon berada di sebelah kiri dan daun (leaves) 

berada di sebelah kanan. Keuntungan utama dari decision tree yaitu tree dapat 

menyederhanakan proses akuisisi pengetahuan (Pasaribu, 2015).  
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Manfaat decision tree, adalah:  

a. Mudah diinterpretasi oleh manusia. 

b.Mampu memangkas proses pengambilan keputusan yang kompleks menjadi lebih 

sederhana.  

c. Berguna dalam pengeksplorasian data. 

Metode penelusuran dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu penelusuran maju (forward 

chaining), penelusuran mundur (backward chaining) dan gabungan dari keduanya 

Penelusuran maju (forward chaining) adalah metode penelusuran yang dimulai dari 

kumpulan fakta-fakta yang kemudian menghasilkan fakta baru. Metode penelusuran ini 

cocok dengan pemecahan masalah yang sudah diketahui fakta-faktanya. 

Pada metode penelusuran maju (forward chaining), proses dalam menghasilkan 

kesimpulan dari kumpulan masalah-masalah adalah pengecekan rule -rule  yang dapat 

memenuhi bahwa suatu kesimpulan itu adalah benar berdasarkan fakta. Forward 

chaining akan menanyakan semua kemungkinan pertanyaan kepada user sampai 

didapatkan suatu kesimpulan dari masalah-masalah yang ada. 

Implementasi metode forward chaining pada sistem ini adalah mendapatkan 

fakta-fakta gangguan yang dialami oleh user atas pertanyaan yang diajukan sistem dan 

jawaban dari user. Dari hasil tanya jawab tersebut akan dihasilkan suatu kesimpulan 

gangguan yang dialami oleh user. Metode ini merupakan metode forward chaining. 

Contoh rule  forward chaining: 

 IF Kemerahan pada bagian mata, baik bagian dalam atau luar AND Sakit atau nyeri 

atau perih pada mata AND Bengkak AND keluar kotoran mata THEN  

Subconjunctival haemorrhage 

Contoh kasus decision tree dengan forward chaining:: 

 Berikut merupakan contoh pembangunan suatu decision tree dari beberapa gejala 

yang dapat menghasilkan suatu kesimpulan kepada suatu penyakit. 
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Gambar 2.3 Contoh kasus decision tree. 

 

Tabel 2.1 Keterangan contoh kasus decision tree. 

N

o. 

Kode Keterangan  No. Kode Keterangan 

1. G1 Mata berair?  8. G5 Sakit atau nyeri atau perih pada 

mata? 

2. Ka Anda diduga sehat 90%  9. Ke anda diduga menderita 

Hypopyon 66%, atau Keratitis 

57% 

3. G2 Penglihatan buram atau kabur?  10. G6 Peka terhadap cahaya 

4. Kb anda diduga menderita Hypopyon 

16%, atau Keratitis 14% 

 11. Kf  anda diduga menderita 

Hypopyon 83%, atau Keratitis 

71% 

5. G3 Terasa ganjalan tidak nyaman 

atau seperti ada benda asing pada 

mata? 

 12. G7 Keluar kotoran mata 

6. Kc anda diduga menderita Hypopyon 

33%, atau Keratitis 28% 

 13. P1 anda diduga menderita 

Hypopyon 

7. G4 Adanya penurunan penglihatan?  14. P2 anda diduga menderita Keratitis 

      

Jika ada seorang pengguna mengalami mata berair, dan penglihatan buram atau 

kabur, dan adanya penurunan penglihatan. Dengan proses inferensi yang dimulai dari 

kode G1 memilih Y, menuju kode G2 dan memilih Y, menuju kode G3 dan memilih Y , 

menuju kode G4 dan memilih T, dengan proses inferensi tersebut maka kode Kd 

merupakan kesimpulan dari inferensi Decision Tree ini, sehingga pengguna tersebut 

diduga menderita Hypopyon 50%, atau Keratitis 42%. Pada kasus yang diteliti ini, 

entropy dan informasi gain tidak dapat diterapkan dalam pembangunan decision tree. 

G1 

Ka G2 

G3 Kb 

G4 Kc 

G5 Kd 

G6 Ke 

G7 Kf 

P1 P2 
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Penggunaan entropy dan informasi gain ini diterapkan pada kasus yang memiliki 

jumlah kesimpulan yang jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah pertanyaan (node), 

contoh dari hal tersebut dapat dilihat pada Bab 2 pada sub Bab 2.2.5. Sedangkan pada 

kasus ini kesimpulan (dalam hal ini data penyakit) hanya berbanding tipis lebih sedikit 

dibandingkan jumlah pertanyaan (dalam hal ini data gejala). Sehingga entropy dan 

informasi gain tidak dipilih dalam proses pembuatan decision tree sistem pakar mata 

merah ini, melainkan dengan cara penentuan persentase kemunculan suatu gejala 

terhadap penyakit-penyakit dalam database sistem. Gejala dengan persentase terbesar 

akan muncul terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan gejala dengan persentase yang 

lebih kecil. 

 

2.2.5 Entropy dan information gain 

     Dalam mengklasifikasikan sebuah objek dalam pembangunan tree, nilai entropy 

objek tersebut harus dites terlebih dahulu. Entropy merupakan nilai ukuran dari suatu 

teori informasi sehingga dapat mengetahui karakteristik kumpulan data-data. Dengan 

menggunakan nilai entropy dapat dihitung nilai information gain dari masing-masing 

atribut. Persamaan (2-1) digunakan untuk menghitung nilai entropy. 

Entropy(S)= -P(+) log2 P – P(-) log2 P       ( 2-1) 

dimana: 

S  = himpunan ruang sampel yang digunakan untuk training, 

P(+)  = jumlah yang solusi mendukung pada ruang sampel dalam suatu 

kriteria, dan 

P(-)  = jumlah yang solusi tidak mendukung pada ruang sampel dalam suatu 

kriteria. 

Setelah nilai entropy didapat, maka efektifitas suatu atribut dapat dihitung dalam 

klasifikasi data yang disebut information gain. Untuk mencari nilai information gain 

dapat dijabarkan pada persamaan (2-2). 

Gain (S,A) = Entropy(S)-∑V€ Values (A) X (|Sv|/|S|) x Entropy(Sv)    (2-2) 

dimana: 

A = atribut, 

V = suatu nilai yang mungkin untuk atribut A, 

Values(A) = himpunan yang mungkin untuk atribut A, 

|Sv| = jumlah sampel untuk nilai v, 

|S| = jumlah seluruh sampel data, dan 

Entropy(Sv) = entropy untuk contoh-contoh yang memiliki nilai v. 
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Contoh: 

Penentuan bermain tenis atau tidak menggunakan data examples yang ditunjukkan oleh 

Tabel  2.2 (Purworusmiadi, 2007). 

Tabel 2.2 Contoh data training. 

Day Outlook Temperature Humidity Wind Play Tennis 

D1 Sunny Hot  High  Weak  No  

D2 Sunny Hot High Strong  No 

D3 Overcast  Hot High Weak Yes 

D4 Rain  Mild  High Weak Yes 

D5 Rain Cool  Normal Weak Yes 

D6 Rain Cool Normal Strong No  

D7 Overcast Cool Normal Strong Yes 

D8 Sunny Mild High Weak No 

D9 Sunny Cool Normal Weak Yes 

D10 Rain Mild Normal Weak Yes 

D11 Sunny Mild Normal Strong Yes 

D12 Overcast Mild High Strong Yes 

D13 Overcast Hot  Normal Weak Yes 

D14 Rain Mild High Strong No 

 

Target attribute adalah Play Tennis yang memiliki value yes atau no, selama 14 minggu 

pada setiap Sabtu pagi. Attribute adalah Outlook, Temperature, Humidity, dan Wind. 

S adalah koleksi dari 14 contoh, dengan 9 contoh positif dan 5 contoh negatif, ditulis 

dengan notasi [9+,5-]. Entropy dari S adalah:  

Entropy([9+,5-])=-(9/14)log2(9/14)-(5/14)log2(5/14) 

                           = 0.94029 

 Gain(S,A) adalah Information Gain dari sebuah attribute A  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Values(Wind) = Weak, Strong 

SWeak = [6+,2-] 

SStrong = [3+,3-] 

Gain(S,Wind) = Entropy(S) - (8/14)Entropy(SWeak) - (6/14)Entropy 

(SStrong) 

= 0.94029 - (8/14)0.81128 - (6/14)1.0000 

= 0.04813 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Values(Humidity) = High, Normal 

SHigh = [3+,4-] 

SNormal = [6+,1-] 
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Gain(S,Humidity)= Entropy(S) - (7/14)Entropy(SHigh) - (7/14)Entropy 

(SNormal) 

 = 0.94029 - (7/14)0.98523 - (7/14)0.59167 

 = 0.15184 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Values(Temperature) = Hot, Mild, Cool 

SHot = [2+,2-] 

SMild = [4+,2-] 

SCool = [3+,1-] 

Gain(S,Temperature) = Entropy(S) - (4/14)Entropy(SHot) - (6/14) 

Entropy(SMild) - (4/14)Entropy(SCool) 

= 0.94029 - (4/14)1.00000 - (6/14)0.91830 - 

(4/14)0.81128 

= 0.02922 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Values(Outlook) = Sunny, Overcast, Rain 

SSunny = [2+,3-] 

SOvercast = [4+,0-] 

SRain = [3+,2-] 

Gain(S,Outlook) = Entropy(S) - (5/14)Entropy(SSunny) - (4/14) 

Entropy(SOvercast) - (5/14)Entropy(SRain) 

= 0.94029 - (5/14)0.97075 - (4/14)1.000000 - (5/14) 

0.97075 

= 0.24675 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jadi, information gain untuk 4 atribut yang ada adalah: 

Gain(S,Wind) = 0.04813 

Gain(S,Humidity)  = 0.15184 

Gain(S,Temperature)  = 0.02922 

Gain(S,Outlook)  = 0.24675 

Dari perhitungan tersebut, tampak bahwa attribute Outlook akan menyediakan prediksi 

terbaik untuk target attribute Play Tennis. Decision tree dari perhitungan tersebut dapat 

dilihat pada Gambar 2.4. 
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 Sunny Rain  

Overcast 

 

 

Gambar 2.4 Contoh kasus decision tree (1). 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Untuk branch node Outlook=Sunny, 

 SSunny = [D1, D2, D8, D9, D11] 

Data yang akan dihitung kembali dapat dilihat pada Tabel 2.3. 

2.3 Contoh hasil data (1). 

Day Outlook Temperature Humidity Wind Play Tennis 

D1 Sunny Hot  High  Weak  No  

D2 Sunny Hot High Strong  No 

D8 Sunny Mild  High Weak No 

D9 Sunny Cool   Normal Weak Yes 

D11 Sunny Mild Normal Strong Yes 

 

Values(Temperature) = Hot, Mild, Cool 

SHot = [0+,2-] 

SMild  = [1+,1-] 

SCool = [1+,0-] 

Gain(SSunny, Temperature) = Entropy(SSunny) - (2/5)Entropy(SHot) - 

(2/5) Entropy (SMild) - (1/5)Entropy 

(SCold) 

= 0.97075 - (2/5)0.00000 - (2/5)1.00000 - 

(1/5)0.00000 

= 0.57075 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Values(Humidity) = High, Normal 

SHigh = [0+,3-] 

SNormal  = [2+,0-] 

Gain(SSunny, Humidity) = Entropy(SSunny) - (3/5)Entropy(SHigh) - 

(2/5)Entropy(SNormal) 

= 0.97075 - (3/5)0.00000 - (2/5)1.00000  

= 0.57075 

Outlook  

? ? 

Yes 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Values(Wind) = Weak, Strong 

SWeak = [1+,2-] 

SStrong = [1+,1-] 

Gain(SSunny, Wind) = Entropy(SSunny) - (3/5)Entropy(SWeak) - 

(2/5)Entropy (SStrong) 

= 0.97075 - (3/5)0.91830 - (2/5)1.00000 

= 0.01997 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jadi, information gain untuk 3 atribut yang ada adalah: 

Gain(SSunny, Temperature)  = 0.57075 

Gain(SSunny, Humidity) = 0.57075 

Gain(SSunny, Wind) = 0.01997 

Dari perhitungan tersebut, tampak bahwa attribute Humidity akan menyediakan prediksi 

terbaik untuk target attribute Play Tennis. Decision tree dari perhitungan tersebut dapat 

dilihat pada Gambar 2.5. 

  

   Sunn  

                   

             

 

 

 

Gambar 2.5 Contoh kasus decision tree (2). 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Untuk branch node Outlook=Rain, 

SRain = [D4, D5, D6, D10, D14] 

Data yang akan dihitung kembali dapat dilihat pada Tabel 2.4. 

Tabel 2.4 Contoh hasil data (2). 

Day Outlook Temperature Humidity Wind Play Tennis 

D4 Rain  Mild  High Weak Yes 

D5 Rain Cool  Normal Weak Yes 

D6 Rain Cool Normal Strong No  

D10 Rain Mild Normal Weak Yes 

D14 Rain Mild High Strong No 

 

Overcast 

High Normal 

Outlook  

Humidity ? 

Yes 

Yes 

No 

Rain Sunny 
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Values(Temperature) = Mild, Cool {Tidak ada lagi temperature=hot saat ini} 

SMild = [2+,1-] 

SCool = [1+,1-] 

Gain(SRain, Temperature) = Entropy(SRain) - (3/5)Entropy(SMild) - 

(2/5)Entropy(SCold) 

= 0.97075 - (3/5)0.91830 - (2/5)1.00000 

= 0.01997 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Values(Humidity) = High, Normal 

SHigh = [1+,1-] 

SNormal = [2+,1-] 

Gain(SRain, Humidity) = Entropy(SRain) - (2/5)Entropy(SHigh) - (3/5) 

Entropy(SNormal) 

= 0.97075 - (2/5)1.00000 - (3/5)0.91830 

= 0.01997 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Values(Wind) = Weak, Strong 

SWeak = [3+,0-] 

SStrong = [0+,2-] 

Gain(SRain, Wind) = Entropy(SRain) - (3/5)Entropy(SWeak) - (2/5) 

Entropy(SStrong) 

= 0.97075 - (3/5)0.00000 - (2/5)0.00000 

= 0.97075 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jadi, information gain untuk 3 atribut yang ada adalah: 

Gain(SRain, Temperature)  = 0.01997 

Gain(SRain, Humidity) = 0.01997 

Gain(SRain, Wind) = 0.97075 

Dari perhitungan tersebut, tampak bahwa attribute Wind akan menyediakan prediksi 

terbaik untuk target attribute Play Tennis. Decision tree dari perhitungan tersebut dapat 

dilihat pada Gambar 2.6. 
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 Sunny Rain  

Overcast 

 

 High  Normal  Weak  Strong 

 

 

Gambar 2.6 Contoh kasus decision tree (3). 

 

Dari Gambar 2.6 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

 IF Outlook Sunny AND Humidity High THEN Play Tennis No 

 IF Outlook Sunny AND Humidity Normal THEN Play Tennis Yes 

 IF Outlook Overcast THEN Play Tennis Yes 

 IF Outlook Rain AND Wind  Weak THEN Play Tennis Yes 

 IF Outlook Rain AND Wind Strong THEN Play Tennis No 

 

2.2.6 Pengertian gangguan mata merah 

Mata adalah suatu struktur yang berisi cairan yang dibungkus oleh tiga lapisan. 

Dari luar ke dalam, lapisan–lapisan tersebut adalah : sklera/kornea, koroid/badan 

siliaris/iris, dan retina. Sebagian besar mata dilapisi oleh jaringan ikat yang protektif dan 

kuat di sebelah luar, sklera, yang membentuk bagian putih mata. Di anterior (ke arah 

depan), lapisan luar terdiri atas kornea transparan tempat lewatnya berkas–berkas 

cahaya ke interior mata. Lapisan tengah di bawah sklera adalah koroid yang sangat 

berpigmen dan mengandung pembuluh-pembuluh darah untuk memberi makan retina. 

Lapisan paling dalam di bawah koroid adalah retina, yang terdiri atas lapisan yang 

sangat berpigmen di sebelah luar dan sebuah lapisan syaraf di dalam. Retina 

mengandung sel batang dan sel kerucut, fotoreseptor yang mengubah energi cahaya 

menjadi impuls syaraf (Hidayati, 2012).  

Mata merah merupakan kondisi dimana bagian putih mata terlihat merah 

sepenuhnya atau hanya berupa garis-garis merah. Hal ini terjadi karena pembuluh darah 

di mata membengkak atau mata sedang mengalami iritasi. Kondisi ini bisa disebabkan 

juga oleh banyak hal seperti alergi, mata lelah, infeksi, luka pada mata, atau bisa juga 

Outlook  

Humidity Wind  

Yes 

Yes No Yes No 

http://www.alodokter.com/alergi
http://www.alodokter.com/cukupi-istirahat-untuk-menghindari-mata-lelah
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menandakan penyakit mata yang lebih serius seperti ulkus kornea atau glaukoma 

(www.alodokter.com).  

Penyakit mata merah dapat disertai atau tidak disertai dengan penurunan 

penglihatan. Prinsip pada penyakit mata merah tanpa disertai penurunan penglihatan 

yaitu mengenai struktur yang bervaskuler (konjungtiva atau sklera) yang tidak 

menghalangi media refraksi. Contohnya antara lain konjungtivitis murni, trakoma, mata 

kering, xeroftalmia, pterigium,pinguekula, episkleritis dan skleritis. Sedangkan prinsip 

pada penyakit mata merah yang disertai dengan penurunan penglihatan yaitu struktur 

bervaskuler yang mengenai media refraksi (kornea, uvea, atau seluruh mata). 

Contohnya keratitis, keratokonjungtivitis, uveitis, glaukoma akut, endoftalmitis dan 

panoftalmitis (Hidayati, 2012). 

 

2.2.7 UML (Unified Modeling Language) 

UML (Unified Modeling Language) adalah bahasa yang menggambarkan cara 

kerja maupun struktur dari suatu sistem yang dibuat terlebih dahulu menggunakan 

konsep OOP (Object Oriented Programming). Dengan UML sebuah sistem dapat 

dilihat dari struktur data yang diberikan, tingkah laku apa saja dari suatu objek hingga 

aktivitas-aktivitas yang ada di dalamnya. UML sendiri sangat membantu sekali bagi 

para pengembang dalam membuat rancangan sebelum program tersebut dibuat dan 

membantu dalam pembuatan dokumentasi. Pada UML sendiri terdapat beberapa 

diagram diantaranya adalah Use Case Diagram, Class Diagram, Activity Diagram dan 

Sequence Diagram, yang dijelaskan pada sub bab berikutnya.  

  

2.2.7.1 Use Case Diagram 

Use Case Diagram yaitu satu jenis diagram UML yang menggambarkan 

interaksi antara sistem dan aktor, use case diagram juga dapat mendeskripsikan tipe 

interaksi antara si pemakai sistem dengan sistemnya (Dharwiyanti, 2013). Pada use case 

diagram terdapat beberapa simbol dan beberapa cara penulisan diantaranya seperti pada 

Tabel 2.5. 

  

http://www.alodokter.com/glaukoma
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Tabel 2.5 Simbol use case diagram. 

Simbol Nama Keterangan 

 
Actor 

Menspesifikasikan himpunan peran yang 

pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan use 

case.  

 

 Dependency 

Hubungan dimana perubahan yang terjadi pada 

suatu elemen mandiri (independent) akan 

mempengaruhi elemen yang bergantung pada 

elemen yang tidak mandiri. 

 

 Generalization 

Hubungan dimana objek anak (descendent) 

berbagi pelaku dan struktur data dari objek yang 

ada di atas objek induk (ancestor). 

 

 Include 

Menspesifikasikan bahwa use case adalah sumber 

secara eksplisit. 

 

 Extend 

Menspesifikasikan bahwa use case target 

memperluas perilaku dari use case sumber pada 

suatu titik yang diberikan. 

 

 Association 

Apa yang berhubungan antara objek satu dengan 

objek lainya. 

 

 

System 

Menspesifikasikan paket yang menampilkan 

sistem secara terbatas. 

 

 

 

 
Use Case 

Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan 

sistem yang menghasilkan suatu hasil yang 

terukur bagi suatu aktor. 

 

 
Collboration 

Interaksi aturan-aturan dan elemen lain yang 

bekerja sama untuk menyediakan perilaku yang 

lebih besar dari jumlah dan elemen-elemennya. 

 

 Note 

Elemen fisik yang eksis saat aplikasi dijalankan 

dan mencerminkan suatu sumber daya komputasi. 

 

 

2.2.7.2 Class Diagram 

Class diagram adalah gambar yang menjelaskan struktur dari program yang akan 

dibuat menggunakan konsep OOP (Object Oriented Programming). Class diagram 

menggambarkan bagaimana objek pada dunia nyata digambarkan pada struktur yang 

biasa memiliki atribut dan method. Pada umumnya class diagram juga menunjukan 

hubungan antara relasi dari setiap class yang dibuat dan memperlihatkan objek-objek 

yang menyusun dari sistem tersebut (Dharwiyanti, 2013). Pada class diagram terdapat 

beberapa simbol dan beberapa cara penulisan diantaranya seperti pada Tabel 2.6. 
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Tabel 2.6 Simbol class diagram 

Simbol Nama Keterangan 

 

 

 

 

 

 

Class 

Class adalah sebuah objek yang 

menggambarkan sebuah keadaan nyata. Class 

memiliki : Nama_class, atribut dan method 

 Assocition 

Garis yang menghubungkan antara dua kelas 

atau lebih dan menunjukkan bahwa kelas yang 

terhubung menunjukkan sebuah relasi seperti : 

one-to-one (1 - 1), one-to-many (1 - M), many-

to-many (M - N) 

 Composition 

Menggambarkan sebuah relasi dari sebuah 

class yang tidak bisa berdiri sendiri 

 

 Aggregation 
Menunjukkan sebuah bagian relasi agregasi 

 

 Dependency 

Menunjukkan operasi sebuah class yang 

menggunakan class lain 

 

 

2.2.7.3 Activity Diagram 

Activity diagram adalah cara untuk menggambarkan aktivitas-aktivitas yang 

terdapat pada suatu sistem yang akan dibuat. Adanya activity diagram, alur kerja dari 

suatu sistem dapat dibuat dari awal hingga akhir. Activity diagram memperlihatkan siapa 

saja yang terlibat baik aktor maupun sistem serta memberikan keterangan proses dari 

tiap bagian tersebut (Dharwiyanti, 2013). Pada activity diagram terdapat beberapa 

simbol dan beberapa cara penulisan diantaranya seperti pada Tabel 2.7. 

Tabel 2.7 Simbol activity diagram 

Simbol Nama Keterangan 

 

 

 

Activity Menunjukkan sebuah aktivitas yang dilakukan 

 Initial Node 

Awal dari aktivitas suatu sistem atau program 

 

 

 Activity Final Node 

Akhir dari suatu aktivitas 

 

 

 
Decision 

Digunakan untuk menggambarkan suatu 

keputusan/tindakan yang harus diambil pada 

kondisi tertentu atau menunjukkan sebuah 

pilihan 

 

 Line Connector 

Menghubungkan antara simbol yang satu 

dengan yang lainnya 

 

 

Nama Class 

+ atribut 

+ atribut 

+ atribut 

+ method 

+ method 
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2.2.7.4 Sequence Diagram 

Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan disekitar 

sistem (termasuk pengguna, display, dan sebagainya) berupa message yang 

digambarkan terhadap waktu. Sequence diagram terdiri antar dimensi vertikal (waktu) 

dan dimensi horizontal (objek-objek yang terkait). Sequence diagram biasanya 

digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang 

dilakukan sebagai respons dari sebuah event untuk menghasilkan output tertentu 

(Dharwiyanti, 2013). Pada sequence diagram terdapat beberapa simbol dan beberapa 

cara penulisan diantaranya seperti pada Tabel 2.8.  

Tabel 2.8 Simbol sequence diagram. 

Simbol Nama Keterangan 

 Actor 

Digunakan untuk menggambarkan 

user/pengguna 

 

 

 
Entity Class 

Digunakan untuk menggambarkan hubungan 

kegiatan yang akan dilakukan 

 

 Boundary 
Digunakan untuk menggambarkan sebuah form 

 

 

 
Control Class 

Digunakan untuk menghubungkan boundary 

dengan tabel 

 

 Life Line 

 

 

Objek entity, antarmuka yang saling berinteraksi 

 
Message 

Spesifikasi dari komunikasi antar objek yang 

memuat informasi-informasi tentang aktifitas 

yang terjadi 

 

 

2.2.8 Basis Data dengan ERD (Entity Relationship Diagram) 

Para ahli menyatakan bahwa Database atau basis data merupakan sebuah 

koleksi atau kumpulan dari data yang bersifat mekanis, terbagi, terdefinisi secara formal 

serta terkontrol. Pengontrolan dari sistem database tersebut adalah terpusat, yang 

biasanya dimiliki dan juga dipegang oleh suatu organisasi. Sistem basis data pada 

dasarnya dapat dianggap sebagai tempat atau lokasi untuk sekumpulan berkas data yang 

sudah terkomputerisasi dengan tujuan untuk memelihara informasi, dan juga memuat 

informasi tersebut, terutama apabila informasi tersebut sedang dibutuhkan.  

Entity relationship diagram adalah model konseptual yang mendeskripsikan 

hubungan antar data. ERD mengabaikan proses yang harus dilakukan (Dharwiyanti, 

2013). Simbol-simbol yang ada dalam pembuatan ERD, antara lain pada Tabel 2.9. 
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Tabel 2.9 Simbol ERD. 

No. Simbol Meaning 

1.  Entity type 

2.  Weak Entity type 

3.  Relationship type 

4.  Identifying Relationship type 

 

5.  Attribute 

 

6.  Key Attribute 

 

 

7.  Multivalued Attribute 

 

 

8.  

 

Composite Attribute 

 

 

 

9. 

 

Derived Attribute 

 

 

10.  

 

Total participation of E2 in R 

 

 

11.  1  N 

 

Cardinality ratio 1:N for E1, E2, in R 

 

 

 

12.  (Min, max)  Structural constraint (min, max) on 

participation of E in R 

 

 

 

2.2.9 PHP dan MySQL 

PHP merupakan bahasa pemrograman yang berbasis server-side yang dirancang 

untuk membantu pembangunan website. PHP awalnya dibuat oleh Rasmus Lerdorf pada 

tahun 1994. PHP bersifat open source dan dapat disisipkan pada HTML, sehingga dapat 

mempermudah pembuat website dengan cepat dan mudah serta kelebihan lainnya.  

MySQL adalah satu dari jenis database server yang popular digunakan untuk 

membangun aplikasi web yang menggunakan database sebagai sumber dan pengolahan 

data. Dalam mengakses data dalam database, MySQL menggunakan bahasa SQL 

(Structured Query Language) yang merupakan bahasa yang paling umum digunakan 

untuk mengakses database. 

 

 

E1 R1 E1 

E1 R1 E1 

R
1 

E 

http://www.bangpahmi.com/2015/03/pengertian-mysql-menurut-para-fakar.html
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Istilah-istilah yang digunakan dalam database, antara lain: 

a. Table : adalah file yang digunakan untuk menyimpan data yang saling berhubungan. 

Table mempunyai beberapa baris (record). Tiap baris terbagi atas beberapa kolom 

(field). 

b. Record : adalah kumpulan informasi mengenai suatu hal. 

c. Field : adalah setiap tipe rinci dalam bentuk kolom. 

d. Domain : adalah representasi dari isi field yang diijinkan. 

e. Primary key : adalah field atau beberapa field yang dipakai untuk mengidentifikasi 

suatu record dalam table. 

f. Foreign key : adalah primary key dari table lain yang ikut dipakai untuk 

mengidentifikasi suatu record pada suatu tabel. 

 

2.2.10 CodeIgniter 

CodeIgniter merupakan aplikasi sumber terbuka yang berupa framework PHP 

dengan model MVC (Model, View, Controller) untuk membangun website dinamis 

dengan menggunakan PHP. CodeIgniter memudahkan developer untuk membuat 

aplikasi web dengan cepat mudah dibandingkan dengan membuatnya dari awal. 

Penjelasan MVC dapat dijabarkan sebagai berikut : 

1. View, merupakan bagian yang berhubungan dengan presentasi interface. Pada suatu 

aplikasi web bagian ini biasanya berupa file template HTML, yang diatur oleh 

controller. View berfungsi untuk menerima dan merepresentasikan data kepada user. 

Bagian ini tidak dapat berhubungan langsung dengan bagian model. 

2. Model, merupakan bagian yang berhubungan dengan database untuk memanipulasi 

data (insert, update, delete, search), menangani validasi dari bagian controller. 

Bagian ini tidak dapat berhubungan langsung dengan bagian view. 

3. Controller, merupakan bagian yang berhubungan dengan mengatur koneksi antara 

bagian model dan bagian view, controller berfungsi untuk menerima request dan 

data dari user kemudian menentukan apa yang akan diproses oleh aplikasi. 

Dengan menggunakan prinsip MVC suatu aplikasi dapat dikembangkan sesuai 

dengan kemampuan developer, yaitu programmer yang menangani bagian model dan 

controller, sedangkan designer yang menangani bagian view, sehingga penggunaan 

arsitektur MVC dapat meningkatkan maintainability dan organisasi kode. Walaupun 

https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_terbuka
https://id.wikipedia.org/wiki/MVC
https://id.wikipedia.org/wiki/Website
https://id.wikipedia.org/wiki/PHP
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Developer&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/MVC
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demikian dibutuhkan komunikasi yang baik antara programmer dan designer dalam 

menangani variabel-variabel yang akan ditampilkan. 

 

2.2.11 Bootstrap 

Bootstrap adalah framework ataupun tools untuk membuat aplikasi web ataupun 

website yang bersifat responsive secara cepat, mudah dan gratis. Responsive memiliki 

arti bahwa tampilan web dapat berubah secara otomatis sesuai dengan lebar layar yang 

menampilkannya. 

Bootstrap terdiri dari CSS dan HTML untuk menghasilkan grid, layout, 

tifografi, tabel, form, navigasi, dan lain-lain. Di dalam Bootstrap juga sudah terdapat 

Javascript (jQuery Plugins) untuk menghasilkan komponen UI yang cantik seperti 

Transitions, Modal, DropDown, SrollSpy, ToolTip, PopOver, Tab, Alert, Button, 

Carousel, dan lain-lain. 

 

 


