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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Alat Dan Bahan 

Penelitian yang dilakukan dengan metode forward chaining untuk sistem pakar 

mata merah, menggunakan alat dan bahan sebagai berikut:  

Alat : 

a. Hardware Laptop: ASUS Intel Core i3. RAM 4.00 GB 

b.Operating sistem: menggunakan Operating Sistem Windows 7, 32-bit. 

c. Notepad++        : product version 6.3.3 untuk script editor. 

d.XAMPP            : product version 1.8.1 untuk manajemen database. 

e. Mozilla          : product version 43.0.4 sebagai browser untuk testing program. 

Bahan :  

Data-data pengetahuan tentang penyakit-penyakit mata merah, seperti data-data 

pengetahuan gejala, data-data pengetahuan penyakit, dan data-data pengetahuan 

tambahan lainnya. 

 

3.2 Proses Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram alur proses penelitian. 

Mulai  

Mencari studi literatur 

Selesai  

 

Mengumpulkan data dan 
analisis 

 

Merancang rule sistem 

 

Mendesain sistem 

 

Implementasi  

 

Melakukan uji coba dan 
evaluasi 

 

Membuat dokumentasi 
laporan hasil 

 

Apakah dapat 
melakukan 
diagnosa 

penyakit mata 
merah? 

Y 

T 



26 
 

Proses penelitian yang akan dilakukan dimulai dengan  Studi literatur, 

Pengumpulan data dan analisis, ERD dan sequence diagram sistem, Perancangan rule  

sistem, Desain sistem, Implementasi, serta dilakukan Uji coba dan evaluasi. Jika dalam 

proses evaluasi penelitian dinyatakan gagal, maka penelitian akan diulang ke proses 

pertama yaitu Studi literatur. Sebaliknya jika penelitian dinyatakan berhasil, maka akan 

dilanjutkan ke proses terakhir yaitu Dokumentasi laporan hasil. Rancangan penelitian 

dapat dijabarkan dalam Gambar 3.1. 

 

3.2.1 Studi literatur 

Studi literatur digunakan untuk membantu penulis dalam penelitian ini. Studi 

literatur berupa kajian pustaka beserta dasar teori yang terkait, meliputi: sistem pakar, 

decision tree dengan metode forward chaining, serta nama-nama penyakit mata merah, 

serta gejala-gejala dari penyakit mata merah yang ada. Studi literatur dilakukan dengan 

mempelajari buku-buku, literatur, jurnal, mengakses beberapa situs terkait, dan 

konsultasi kepada pakar kesehatan mata. 

 

3.2.2 Pengumpulan data dan analisa sistem 

  Pengumpulan data terdiri dari basis pengetahuan id gejala, basis pengetahuan id 

penyakit, dan basis pengetahuan diagnosa. Basis pengetahuan id gejala berisi daftar 

gejala-gejala dari semua penyakit yang ada dalam sistem pakar penyakit mata merah, 

dapat dilihat pada Tabel 3.1. Basis pengetahuan id penyakit berisi daftar semua penyakit 

yang ada dalam sistem pakar penyakit mata merah, dapat dilihat pada Tabel 3.2. Basis 

pengetahuan diagnosa berisi daftar keterkaitan gejala-gejala dengan semua penyakit 

dalam sistem pakar penyakit mata merah, dapat dilihat pada Tabel 3.3.  

  Analisa sistem berisi gambaran bagaimana sistem penyakit mata merah dibuat. 

Analisa sistem digambarkan dalam sebuah flowchart, dapat dilihat pada Gambar 3.2. 

Flowchart tersebut menjelaskan alur proses sistem dapat mendiagnosa suatu penyakit 

yang diderita pengguna. 

 

3.2.2.1 Pengumpulan data  

Hasil data yang didapat dari Studi literatur yang dilakukan peneliti dapat dilihat 

pada Tabel 3.1, Tabel 3.2, dan Tabel 3.3. 
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Tabel 3.1 Basis pengetahuan id gejala. 
No. Id Gejala  No. Id. Gejala 

1 G1 Adanya penurunan penglihatan  17 G17 Kelopak mata terlihat merah 

2 G2 Sakit atau nyeri atau perih pada 

mata 

 18 G18 Kelopak mata atas bawah 

menempel saat bangun tidur 

3 G3 Bengkak pada kantung air mata 

(terletak di pinggir mata dekat 

hidung) 

 19 G19 Lebih sering berkedip 

4 G4 Keluar kotoran mata  20 G20 Peka terhadap cahaya 

5 G5 Mata kering  21 G21 Pertumbuhan bulu mata tidak 

normal, bulu mata tumbuh 

mengarah ke dalam mata 

6 G6 Mata berair  22 G22 Bulu mata rontok 

7 G7 Terasa ganjalan tidak nyaman atau 

seperti ada benda asing pada mata 

 23 G23 Flu 

8 G8 Dehidrasi berlebihan (selalu ingin 

minum) 

 24 G24 Pembengkakan di sekitar telinga 

atau leher 

9 G9 Tidak bisa menangis  25 G25 Demam 

10 G10 Rasa gatal pada mata  26 G26 Muncul benjolan di area sekitar 

mata  

11 G11 Rasa pegal pada mata  27 G27 Mata bengkak 

12 G12 Mata merah terjadi dalam waktu-

waktu tertentu 

 28 G28 Sakit kepala 

13 G13 Penglihatan buram atau kabur  29 G29 Mual 

14 G14 Rasa panas pada mata  30 G30 Adanya kerak (kulit yang 

mengeras) pada daerah sekitar 

mata 

15 G15 Kelopak mata tampak berminyak  31 G31 Bintik kuning keputihan di mata 

anda, pada bagian putih  

16 G16 Kelopak mata membengkak  32 G32 Bintik kuning keputihan di mata 

anda, pada bagian hitam (bola 

mata) 

 

Tabel 3.2 Basis pengetahuan id penyakit. 

No. Id. Nama Penyakit Keterangan 

1 P1 Subconjunctival haemorrhage Tidak disertai penurunan penglihatan 

2 P2 Pterygium Disertai penurunan penglihatan 

3 P3 Pinguekula Tidak disertai penurunan penglihatan 

4 P4 Conjunctivitis, allergy Tidak disertai penurunan penglihatan 

5 P5 Conjunctivitis, viral Tidak disertai penurunan penglihatan 

6 P6 Conjunctivitis, bacterial Tidak disertai penurunan penglihatan 

7 P7 Conjunctivitis, mycosis Tidak disertai penurunan penglihatan 

8 P8 Blepharitis Tidak disertai penurunan penglihatan 

9 P9 Hordeolum Tidak disertai penurunan penglihatan 

10 P10 Chalazion Tidak disertai penurunan penglihatan 

11 P11 Trachoma Disertai penurunan penglihatan 

12 P12 Entropion Disertai penurunan penglihatan 

13 P13 Dacryoadenitis Tidak disertai penurunan penglihatan 

14 P14 Dacryocystitis Tidak disertai penurunan penglihatan 

15 P15 Keratitis Disertai penurunan penglihatan 

16 P16 Ulkus cornea Disertai penurunan penglihatan 

17 P17 Kerato-conjunctivitis sicca Disertai penurunan penglihatan 

18 P18 Iridocyclitis, iritis Disertai penurunan penglihatan 

19 P19 Endophtalmitis Disertai penurunan penglihatan 

20 P20 Glaucoma akut Disertai penurunan penglihatan 

 



28 
 

Tabel 3.3 Basis pengetahuan diagnosa. 
Id      I d  P e n y a k i t     

Gejala 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

G1  x         x x   x x x x x x 

G2  x x x x x x x x  x x x x x x x x x x 

G3    x x x x x x x x   x       

G4    x x x x x x  x x  x  x x    

G5  x x        x x         

G6  x x x x  x    x x x x x x x  x  

G7 x x x x x x x x x x x x  x x x x  x x 

G8  x x        x x x        

G9             x        

G10  x x x   x x x x x x         

G11 x       x x x  x x x  x  x x x 

G12 x x x    x x x  x x  x x  x x x  

G13  x         x x   x x x x x x 

G14  x x   x x    x x x   x   x x 

G15       x x   x        x  

G16    x x x  x x x x x x x x x x  x  

G17    x x x x x x  x  x x  x   x x 

G18     x x x    x      x  x  

G19  x x    x    x x   x x x  x  

G20  x x   x     x x   x x x x x x 

G21           x x         

G22       x              

G23     x                

G24     x                

G25     x        x x  x   x  

G26       x x x x   x x       

G27    x x x x x x x x x x x x x x  x  

G28         x    x   x   x x 

G29                    x 

G30       x x   x          

G31  x x                  

G32               x x x x x  

 

3.2.2.2 Analisa sistem 

Sistem yang akan dibuat dapat dijelaskan secara garis besar seperti Gambar 3.2. 
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Gambar 3.2 Flowchart sistem pakar penyakit mata merah. 
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a. Sistem mengajukan pertanyaan kepada pengguna : adalah pertanyaan pertama yang 

diajukan oleh sistem, pertanyaan pertama ini didasari atas persentase kemunculan 

tertinggi suatu gejala terhadap penyakit 

b. Pengguna menjawab pertanyaan sistem : adalah jawaban pengguna terhadap 

pertanyaan yang diajukan oleh sistem, dalam rangka pencarian sebuah diagnosa 

penyakit yang disediakan oleh sistem pakar penyakit mata merah ini. 

c. Sistem melakukan inferensi data dengan decision tree dan forward chaining: adalah 

proses inferensi penelusuran gejala-gejala terhadap kesimpulan suatu diagnosa 

penyakit, yang dilakukan dengan decision tree dan forward chaining. 

d. Sistem melakukan pencocokan dengan database : mencocokkan gejala dan 

kesimpulan yang diakses pada database. 

e. Apakah kesimpulan? : jika inferensi selanjutnya merupakan kesimpulan, maka 

pencarian dihentikan dan menampilkan diagnosa penyakit dan solusi kepada 

pengguna. Jika inferensi selanjutnya  bukan merupakan kesimpulan, maka pencarian 

dilakukan lagi dengan tahap-tahap yang sama yaitu Pertanyaan gejala, Jawaban 

pengguna, Melakukan inferensi data dengan decision tree dan forward chaining, 

Melakukan pencocokan pada database, kemudian dilakukan pengecekan kembali 

apakah inferensi selanjutnya kesimpulan atau tidak, dan seterusnya. 

f. Sistem menampilkan hasil diagnosa dan solusi kepada pengguna : sistem akan 

menampilkan diagnosa penyakit yang diderita pengguna beserta solusi, setelah 

dilakukan langkah-langkah di atas. 

 

3.2.3 Perancangan Rule 

Decision tree dibangun dengan menggunakan entropy dan informasi gain, 

karena mudah diinterpretasikan, efisien, dan memiliki tingkat akurasi yang dapat 

diterima. Namun pada kasus yang diteliti ini, entropy dan informasi gain tidak dapat 

diterapkan dalam pembangunan decision tree. Penggunaan entropy dan information 

gain ini diterapkan pada kasus yang memiliki jumlah kesimpulan dan jumlah 

pertanyaan yang perbandingannya kecil misalnya 2 kesimpulan dan 4 kondisi, contoh 

dari hal tersebut dapat dilihat pada Bab 2 pada sub Bab 2.2.5. Dimana pada kasus yang 

diteliti sekarang jumlah kesimpulan (dalam hal ini data penyakit) dan jumlah kondisi 

(dalam hal ini data gejala) perbandingannya besar yaitu 20 data penyakit dan 32 data 

gejala, sehingga entropy dan informasi gain tidak dipilih dalam proses pembuatan 

decision tree sistem pakar mata merah ini, melainkan dengan cara penentuan persentase 
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kemunculan suatu gejala terhadap gejala lain pada penyakit-penyakit dalam database 

sistem. Sebelumnya akan ditentukan gejala utama dari penyakit-penyakit mata ini, yaitu 

gejala dengan penurunan penglihatan atau tidak. Kemudian akan ditentukan gejala 

dengan persentase terbesar yang muncul menyertai gejala utama tersebut, setelah itu 

ditentukan gejala dengan persentase terbesar yang  muncul menyertai gejala yang sudah 

terpenuhi sebelumnya, begitu seterusnya sampai kesimpulan didapatkan. Contoh 

penjabaran proses pembangunan decision tree pada penelitian ini dijelaskan pada 

Gambar 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Flowchart pembuatan decision tree sistem pakar penyakit mata merah. 
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Gambar 3.3 dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Melakukan analisa dan menyediakan data-data yang dibutuhkan: analisa kebutuhan 

serta mengumpulkan data-data untuk membangun decision tree, diantaranya data 

penyakit, data gejala, data hubungan penyakit dan gejala, dll. 

b. Data penyakit : sudah dijabarkan pada Tabel 3.2. 

c. Data gejala : sudah dijabarkan pada Tabel 3.1. 

d. Data hubungan penyakit dan gejala : sudah dijabarkan pada Tabel 3.3. 

e. Menentukan gejala utama sebagai node pertama : pada kasus ini, gejala penurunan 

penglihatan telah ditentukan sebagai gejala utama untuk mempermudah proses 

diagnosa.  

f. Menentukan gejala yang paling banyak muncul dengan gejala yang ada sebelumnya 

: untuk menyederhanakan decision tree, gejala penyakit-penyakit yang sama sebisa 

mungkin dijadikan menjadi satu kesatuan. 

g. Apakah ada gejala yang menyertai gejala yang sudah terpenuhi? : jika ada, maka 

langkah menentukan gejala yang paling banyak muncul dengan gejala yang ada 

sebelumnya akan diulang kembali. Jika tidak ada, maka akan dilakukan langkah 

mengambil gejala dengan id terkecil pada penyakit yang paling banyak terpenuhi. 

h. Ambil gejala dengan id terkecil pada penyakit yang paling banyak terpenuhi : 

langkah ini dilakukan agar semua gejala pada suatu penyakit dapat terpenuhi 

seluruhnya. 

i. Apakah ada penyakit yang sudah terpenuhi? : jika tidak, maka langkah menentukan 

gejala yang paling banyak muncul dengan gejala yang ada sebelumnya akan diulang 

kembali. Jika ya, maka akan dilakukan langkah menentukan kesimpulan. 

j. Tentukan kesimpulan : menambahkan kesimpulan berdasarkan penyakit mana yang 

sudah terpenuhi. 

k. Abaikan gejala pada penyakit yang sudah terpenuhi : hal ini dilakukan untuk 

menghindari perulangan pembuatan kesimpulan yang sama dalam tree.  

l. Jika ada gejala dengan id yang sama, maka tambahkan abjad sebagai pembeda : hal 

ini berguna dalam proses inferensi pada sistem agar tidak ada kesalahan dalam 

pengaksesan gejala selanjutnya. 

m. Apakah semua penyakit sudah terpenuhi? : jika tidak, maka langkah menentukan 

gejala yang paling banyak muncul dengan gejala yang ada sebelumnya akan diulang 
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kembali. Jika ya, maka akan dilakukan langkah menambahkan kesimpulan 

tambahan pada tiap root kosong 

n. Tambahkan kesimpulan tambahan pada tiap root kosong : hal ini ditujukan agar 

semua root pada tree terpenuhi, dapat dihitung dengan persamaan (3-1). 

           
                                 

                                   
                          

                                                     (3-1) 

Untuk memperjelas proses pembuatan tree dapat dilihat pada Tabel 3.4. 

Tabel 3.4 Ilustrasi pembangunan decision tree. 
No. Ilustrasi Keterangan 

1.  

 

  

 

 

 

1.G1 dipilih karena merupakan gejala 

utama, hal ini bertujuan untuk 

memudahkan proses diagnosa. 

2.  

 

 

 

 

 

2.G2 dipilih karena memiliki jumlah 

kemunculan terbanyak dengan 

gejala yang sudah ada pada semua 

penyakit yang belum terpenuhi.  

3.  

 

 

 

 

 

 

 

  

3.G13 dipilih karena memiliki jumlah 

kemunculan terbanyak dengan 

gejala yang sudah ada pada semua 

penyakit yang belum terpenuhi.  
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Tabel 3.4 Ilustrasi pembangunan decision tree (lanjutan 1) 
No. Ilustrasi Keterangan 

4.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.dst. = dan seterusnya dilakukan 

pengulangan langkah-langkah sebe-

lumnya. 

4.Sesuai dengan langkah literasi 

sebelumnya, G21 dipilih karena 

memiliki jumlah kemunculan 

terbanyak dengan gejala yang sudah 

ada pada semua penyakit yang 

belum terpenuhi. Pada kondisi 

selanjutnya, tidak terdapat gejala 

yang muncul dengan gejala yang 

sudah ada sesuai gejala yang 

dimiliki penyakit dalam sistem. 

Maka dilakukan pengecekan 

penyakit yang paling banyak sudah 

terpenuhi pada tree.  

5.Gejala-gejala yang belum terpenuhi 

pada penyakit tersebut akan dipilih  

id paling kecil sebagai node 

selanjutnya, sehingga dipilih G3 

sebagai node selanjutnya. 

 

5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.dst. = dan seterusnya dilakukan 

pengulangan langkah-langkah sebe-

lumnya. 

6.Sesuai dengan langkah literasi 

sebelumnya, gejala-gejala yang 

belum terpenuhi pada penyakit 

tersebut akan dipilih gejala yang 

belum terpenuhi mana yang id nya 

paling kecil sebagai node 

selanjutnya, sehingga dipilih G21 

sebagai node selanjutnya.  

7.Pada kondisi selanjutnya, semua 

gejala P10 sudah terpenuhi pada 

tree, sehingga P10 menjadi sebuah 

kesimpulan pada decision tree. 
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Tabel 3.4 Ilustrasi pembangunan decision tree (lanjutan 2) 
No. Ilustrasi Keterangan 

6.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Setelah suatu kesimpulan terpenuhi, 

maka dilakukan pengecekan 

penyakit mana yang paling banyak 

gejala sudah terpenuhi pada tree. 

Setelah proses-proses literasi sesuai 

langkah-langkah sebelumnya, maka 

dipilih G11 dari P12.  

9.P12 sudah terpenuhi 

10.Pada kondisi semua penyakit 

sudah terpenuhi pada tree, maka 

harus ditambahkan kesimpulan 

tambahan untuk memenuhi root 

pada tree. Untuk Ka. 

11.Untuk Kb. 

12.Untuk Kc. 

13.Untuk Kd. 

 

Kc merupakan salah satu contoh 

kesimpulan tambahan yang dibuat 

agar setiap langkah dalam tree 

memiliki kesimpulan. Sebagai 

contoh perhitungan persentase 

kesimpulan Kc, dengan gejala 

terpenuhi berjumlah 16 gejala. 

Karena Kc memiliki hubungan 

dengan P11 dan P12, maka harus 

dihitung persentase dari kedua 

penyakit tersebut guna mengisi 

keterangan dari Kc. Perhitungan 

tersebut dapat dilihat sebagai 

berikut: 

Persentase = (gejala yang dialami 

suatu penyakit /total gejala suatu 

penyakit) x 100% 

                 = (16/21) x 100% 

                  = 76% pada penyakit P11 

dan 

Persentase = (gejala yang dialami 

suatu penyakit /total gejala suatu 

penyakit) x 100% 

                 = (16/17) x 100% 

                  = 94% pada penyakit P12 

 

Penjabaran hasil  dari decision tree dengan metode forward chaining yang dapat 

dibangun dengan menggunakan id gejala beserta id penyakit, dipresentasikan pada 

Gambar 3.4. 
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Gambar 3.4 Decision tree sistem pakar penyakit mata merah. 
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Gambar 3.4 Decision tree sistem pakar penyakit mata merah (lanjutan 1). 
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Gambar 3.4 Decision tree sistem pakar penyakit mata merah. (lanjutan 2) 

 

Keterangan Gambar 3.4 (lanjutan 2): 

(a)  Merupakan kelanjutan tree untuk node G11a 

(b) Merupakan kelanjutan tree untuk node G8a 

(c) Merupakan kelanjutan tree untuk node G16a 
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Gambar 3.4 Decision tree sistem pakar penyakit mata merah. (lanjutan 3) 
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Gambar 3.4 Decision tree sistem pakar penyakit mata merah (lanjutan 4) 
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Keterangan Gambar 3.4 (lanjutan 4): 

(a)  Merupakan kelanjutan tree untuk node G15b. 

(b) Merupakan kelanjutan tree untuk node G18e. 

(c) Merupakan kelanjutan tree untuk node G19b. 

(d) Merupakan kelanjutan tree untuk node G8c. 

Keterangan kesimpulan tambahan yang berupa huruf serta persentase yang dihitung 

menggunakan persamaan (3-1) pada Gambar 3.4 dapat dilihat pada Tabel 3.5.  

Tabel 3.5 Keterangan istilah kesimpulan pada tree. 
No. Id 

Kesimpulan 
Keterangan 

1. Ka  Anda diduga menderita Trachoma 95%  

2. Kaa anda diduga menderita Ulkus cornea 81% 

3. Kab anda diduga menderita Ulkus cornea 75% 

4. Kac anda diduga menderita Ulkus cornea 68% 

5. Kad anda diduga menderita Ulkus cornea 62% 

6. Kae anda diduga menderita Ulkus cornea 56% 

7. Kaf anda diduga menderita Ulkus cornea 50% 

8. Kag anda diduga menderita Ulkus cornea 43% 

9. 
Kah 

anda diduga menderita Trachoma 28%, atau Entropion 35%, atau Keratitis 50%, 

atau Endophtalmitis 33%, atau Pterygium 46%, atau Ulkus cornea 37% 

10. Kai  anda diduga menderita Glaucoma akut 90% 

11. Kaj anda diduga menderita Glaucoma akut 80% 

12. Kak anda diduga menderita Glaucoma akut 70% 

13. Kal anda diduga menderita Glaucoma akut 60% 

14. Kam anda diduga menderita Glaucoma akut 50% 

15. Kan anda diduga menderita Iridocyclitis, iritis 85% 

16. Kao  anda diduga menderita Iridocyclitis, iritis 71% 

17. Kap  anda diduga menderita Iridocyclitis, iritis 57% 

18. 

Kaq 

anda diduga menderita Trachoma 14%, atau Entropion 17%, atau Kerato-

conjunctivitis sicca 23%. atau Keratitis 25%, atau Endophtalmitis 16%, atau 

Pterygium 23%, atau Ulkus cornea18%, atau Glaucoma akut 30%, atau 

Iridocyclitis, iritis 42%  

19. 

Kar  

anda diduga menderita Trachoma 9%, atau Entropion 11%, atau Kerato-

conjunctivitis sicca 15%. atau Keratitis 16%, atau Endophtalmitis 11%, atau 

Pterygium 15%, atau Ulkus cornea 12%, atau Glaucoma akut 2%, atau 

Iridocyclitis, iritis 28%  

20. 

Kas 

anda diduga menderita Trachoma 4%, atau Entropion 5%, atau Kerato-

conjunctivitis sicca 7%. atau Keratitis 8%, atau Endophtalmitis 5%, atau Pterygium 

7%, atau Ulkus cornea 6%, atau Glaucoma akut 1%, atau Iridocyclitis, iritis 14%  

21. Kat anda diduga menderita Dacryocystitis 91% 

22. Kau anda diduga menderita Dacryocystitis 83% 

23. Kav anda diduga menderita Conjunctivitis, viral 91% 

24. Kaw anda diduga menderita Conjunctivitis, viral 83% 

25. Kax anda diduga menderita Conjunctivitis, viral 75% 

26. Kay anda diduga menderita Conjunctivitis, allergy 88% 

27. Kaz anda diduga menderita Blepharitis 92% 

28. Kb  anda diduga menderita Trachoma 90% 

29. Kba anda diduga menderita Hordeolum 91% 

30. Kbb anda diduga menderita Blepharitis 84% atau Hordeolum 75% 

31. Kbc anda diduga menderita Blepharitis 69% atau Hordeolum 83% 

32. Kbd anda diduga menderita Blepharitis 61% atau Hordeolum 66% 

33. Kbe anda diduga menderita Conjunctivitis, bacterial 90% 
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Tabel 3.5 Keterangan istilah kesimpulan pada tree (lanjutan 1). 
No. Id 

Kesimpulan 
Keterangan 

34. Kbf anda diduga menderita Conjunctivitis, bacterial 80% 

35. Kbg anda diduga menderita Conjunctivitis, bacterial 70% 

36. Kbh anda diduga menderita Conjunctivitis, mycosis 93% 

37. Kbi anda diduga menderita Conjunctivitis, mycosis 87% 

38. Kbj anda diduga menderita Conjunctivitis, mycosis 81% 

39. Kbk anda diduga menderita Conjunctivitis, mycosis 75% 

40. Kbl anda diduga menderita Conjunctivitis, mycosis 68% 

41. Kbm anda diduga menderita Conjunctivitis, mycosis 62% 

42. Kbn anda diduga menderita Conjunctivitis, mycosis 56% 

43. Kbo anda diduga menderita Conjunctivitis, mycosis 50% 

44. Kbp anda diduga menderita Conjunctivitis, mycosis 43% 

45. Kbq anda diduga menderita Conjunctivitis, mycosis 37% 

46. 

Kbr 

anda diduga menderita Dacryocystitis 41%, atau Conjunctivitis, viral 45%, atau 

Conjunctivitis, allergy 55%, atau Blepharitis 38%, atau Hordeolum 41%, atau 

Conjunctivitis, mycosis 31% 

47. 

Kbs 

anda diduga menderita Dacryocystitis 33%, atau Conjunctivitis, viral 36%, atau 

Conjunctivitis, allergy 44%, atau Blepharitis 30%, atau Hordeolum 33%, atau 

Conjunctivitis, mycosis 57% 

48. 

Kbt 

anda diduga menderita Dacryocystitis 25%, atau Conjunctivitis, viral 27%, atau 

Conjunctivitis, allergy 33%, atau Blepharitis 23%, atau Hordeolum 25%, atau 

Conjunctivitis, mycosis 18% 

49. Kbu anda diduga menderita Pinguekula 91% 

50. Kbv anda diduga menderita Pinguekula 83% 

51. Kbw anda diduga menderita Pinguekula 75% 

52. Kbx anda diduga menderita Pinguekula 66% 

53. Kby anda diduga menderita Pinguekula 58% 

54. Kbz anda diduga menderita Pinguekula 50% 

55. Kc  anda diduga menderita Trachoma 85% 

56. Kca anda diduga menderita Pinguekula 41% 

57. Kcb anda diduga menderita Pinguekula 33% 

58. Kcc anda diduga menderita Pinguekula 25% 

59. Kcd anda diduga menderita Chalazion 85% 

60. Kce anda diduga menderita Chalazion 71% 

61. Kcf anda diduga menderita Chalazion 57% 

62. Kcg anda diduga menderita Chalazion 42% 

63. Kch anda diduga menderita Subconjunctival haemorrhage 75% 

64. Kci anda diduga menderita Subconjunctival haemorrhage 33% atau Chalazion 14% 

65. Kcj anda diduga menderita Dacryoadenitis 91% 

66. Kck anda diduga menderita Dacryoadenitis 83% 

67. Kcl anda diduga menderita Dacryoadenitis 75% 

68. Kcm anda diduga menderita Dacryoadenitis 66% 

69. Kcn anda diduga menderita Dacryoadenitis 58% 

70. Kco anda diduga menderita Dacryoadenitis 50% 

71. Kcp anda diduga menderita Dacryoadenitis 41% 

72. Kcq anda diduga menderita Dacryoadenitis 33% 

73. Kcr anda diduga menderita Dacryoadenitis 25% 

74. Kcs anda diduga menderita Dacryoadenitis 16% 

75. Kct anda diduga menderita Dacryoadenitis 8% 

76. Kcu anda diduga tidak menderita penyakit mata dengan gejala mata merah 90% 

77. Kd  anda diduga menderita Trachoma 80% 

78. Ke anda diduga menderita Entropion 94% 

79. Kf anda diduga menderita Trachoma 71% 

80. Kg anda diduga menderita Trachoma 66% 

81. Kh anda diduga menderita Trachoma 61% 
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Tabel 3.5 Keterangan istilah kesimpulan pada tree (lanjutan 2). 
No. Id 

Kesimpulan 
Keterangan 

82. Ki anda diduga menderita Trachoma 57% 

83. Kj anda diduga menderita Kerato-conjunctivitis sicca 92% 

84. Kk anda diduga menderita Kerato-conjunctivitis sicca 84% 

85. Kl anda diduga menderita Endophtalmitis 94% 

86. Km anda diduga menderita Endophtalmitis 88% 

87. Kn anda diduga menderita Endophtalmitis 83%  

88. Ko anda diduga menderita Endophtalmitis 77% 

89. Kp anda diduga menderita Endophtalmitis 72% 

90. Kq anda diduga menderita Endophtalmitis 66% 

91. Kr anda diduga menderita Keratitis 83% atau Endophtalmitis 55% 

92. 
Ks 

anda diduga menderita Trachoma 42%, atau Entropion 52%, atau Kerato-

conjunctivitis sicca 63%, atau Keratitis 75%, atau Endophtalmitis 50%  

93. Kt anda diduga menderita Pterygium 92% 

94. Ku anda diduga menderita Pterygium 84% 

95. Kv anda diduga menderita Pterygium 76% 

96. Kw anda diduga menderita Pterygium 69% 

97. Kx anda diduga menderita Pterygium 61% 

98. Ky anda diduga menderita Ulkus cornea 93% 

99. Kz anda diduga menderita Ulkus cornea 87% 

 

Dari  decision tree yang dibangun dapat dibuat tabel inferensi seperti Tabel 3.6. 

 

Tabel 3.6 Inferensi. 
No. Id Statement Ya Tidak 

1. G1 Apa anda mengalami penurunan penglihatan? G2 G7b 

2. G10 Apakah ada rasa gatal pada mata? G14 Kh 

3. G10a Apakah ada rasa gatal pada mata? G31 Ku 

4. G10b Apakah ada rasa gatal pada mata? P4 Kay 

5. G10c Apakah ada rasa gatal pada mata? G11f G14e 

6. G10d Apakah ada rasa gatal pada mata? G12d Kbp 

7. G10e Apakah ada rasa gatal pada mata? G12e Kbz 

8. G10f Apakah ada rasa gatal pada mata? G16c Kcg 

9. G11 Apakah ada rasa pegal pada mata? P12 Ke 

10. G11a Apakah ada rasa pegal pada mata? G14a P15 

11. G11b Apakah ada rasa pegal pada mata? G14c Kaf 

12. G11c Apakah ada rasa pegal pada mata? G14d Kam 

13. G11d Apakah ada rasa pegal pada mata? G12a Kap 

14. G11e Apakah ada rasa pegal pada mata? G12b G18c 

15. G11f Apakah ada rasa pegal pada mata? G12c Kbd 

16. G11g Apakah ada rasa pegal pada mata? G3b Kci 

17. G11h Apakah ada rasa pegal pada mata? G14h Kcq 

18. G12 Apakah mata anda merah terjadi dalam waktu-waktu tertentu? G16 G4a 

19. G12a Apakah mata anda merah terjadi dalam waktu-waktu tertentu? G32c Kao 

20. G12b Apakah mata anda merah terjadi dalam waktu-waktu tertentu? G26 Kau 

21. G12c Apakah mata anda merah terjadi dalam waktu-waktu tertentu? G26a Kbc 

22. G12d Apakah mata anda merah terjadi dalam waktu-waktu tertentu? G14f Kbo 

23. G12e Apakah mata anda merah terjadi dalam waktu-waktu tertentu? G14g Kby 

24. G12g Apakah mata anda merah terjadi dalam waktu-waktu tertentu? P1 Kch 

25. G13 Apakah penglihatan anda buram atau kabur? G20 Kar 

26. G13a Apakah penglihatan anda buram atau kabur? P22 Kd 

27. G13b Apakah penglihatan anda buram atau kabur? P19 P20 

28. G13c Apakah penglihatan anda buram atau kabur? G29 Kj 

29. G13d Apakah penglihatan anda buram atau kabur? G16 G2a 
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Tabel 3.6 Inferensi (lanjutan 1). 
No. Id Statement Ya Tidak 

30. G13e Apakah penglihatan anda buram atau kabur? G26a Kak 

31. G13f Apakah penglihatan anda buram atau kabur? G16b G2c 

32. G14 Apakah ada rasa panas pada mata anda? G21 Kg 

33. G14a Apakah ada rasa panas pada mata anda? G15a Kq 

34. G14b Apakah ada rasa panas pada mata anda? G5a Kx 

35. G14c Apakah ada rasa panas pada mata anda? G16a Kae 

36. G14d Apakah ada rasa panas pada mata anda? G17c Kal 

37. G14e Apakah ada rasa panas pada mata anda? G18d Kbg 

38. G14f Apakah ada rasa panas pada mata anda? G15c Kbn 

39. G14g Apakah ada rasa panas pada mata anda? G19b Kbx 

40. G14h Apakah ada rasa panas pada mata anda? G16d Kcp 

41. G15 Apakah kelopak mata anda tampak berminyak? G17 Kd 

42. G15a Apakah kelopak mata anda tampak berminyak? G17a Kp 

43. G15b Apakah kelopak mata anda tampak berminyak? G30a G28c 

44. G15c Apakah kelopak mata anda tampak berminyak? G18e Kbm 

45. G16 Apakah kelopak mata anda membengkak? G27 G14b 

46. G16a Apakah kelopak mata anda membengkak? G17b Kad 

47. G16b Apakah kelopak mata anda membengkak? G6a G6b 

48. G16c Apakah kelopak mata anda membengkak? G26c Kcf 

49. G16d Apakah kelopak mata anda membengkak? G17e Kco 

50. G17 Apakah kelopak mata anda terlihat merah? G18 Kc 

51. G17a Apakah kelopak mata anda terlihat merah? G18a Ko 

52. G17b Apakah kelopak mata anda terlihat merah? G25a Kac 

53. G17c Apakah kelopak mata anda terlihat merah? G28b Kak 

54. G17d Apakah kelopak mata anda terlihat merah? G27b Kbs 

55. G17e Apakah kelopak mata anda terlihat merah? G25c Kcn 

56. 
G18 

Apakah kelopak mata atas dan bawah anda menempel saat bangun 

tidur? 
G30 Kb 

57. 
G18a 

Apakah kelopak mata atas dan bawah anda menempel saat bangun 

tidur? 
G32 Kk 

58. 
G18b 

Apakah kelopak mata atas dan bawah anda menempel saat bangun 

tidur? 
G25 Kn 

59. 
G18c 

Apakah kelopak mata atas dan bawah anda menempel saat bangun 

tidur? 
G32 Kax 

60. 
G18d 

Apakah kelopak mata atas dan bawah anda menempel saat bangun 

tidur? 
G20a Kbf 

61. 
G18e 

Apakah kelopak mata atas dan bawah anda menempel saat bangun 

tidur? 
G19a Kbl 

62. G19 Apakah anda menjadi lebih sering berkedip? G12 Kah 

63. G19a Apakah anda menjadi lebih sering berkedip? G22 Kbk 

64. G19b Apakah anda menjadi lebih sering berkedip? G20b Kbw 

65. G1a Apa anda mengalami penurunan penglihatan? G4b Ko 

66. G1b Apa anda mengalami penurunan penglihatan? G21b G4c 

67. G2 Apakah mata anda sakit atau nyeri atau perih pada mata? G13 Kas 

68. G20 Apakah mata anda peka terhadap cahaya? G7 Kaq 

69. G20a Apakah mata anda peka terhadap cahaya? P6 Kbe 

70. G20b Apakah mata anda peka terhadap cahaya? G31a Kbv 

71. 
G21 

Apakah pertumbuhan bulu mata tidak normal, bulu mata tumbuh 

mengarah ke dalam mata? 
G3 Kf 

72. 
G21a 

Apakah pertumbuhan bulu mata tidak normal, bulu mata tumbuh 

mengarah ke dalam mata? 
G31 Kp 

73. 
G21b 

Apakah pertumbuhan bulu mata tidak normal, bulu mata tumbuh 

mengarah ke dalam mata? 
P13 Kr 

74. 
G21c 

Apakah pertumbuhan bulu mata tidak normal, bulu mata tumbuh 

mengarah ke dalam mata? 
P11 Ku 
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Tabel 3.6 Inferensi (lanjutan 2). 
No. Id Statement Ya Tidak 

75. 
G21d 

Apakah pertumbuhan bulu mata tidak normal, bulu mata tumbuh 

mengarah ke dalam mata? 
G22 Kz 

76. G22 Apakah bulu mata anda rontok? G26b Kbj 

77. G23 Apakah anda flu? G24 Kaw 

78. G24 Apakah ada pembengkakan di sekitar telinga atau leher? P5 Kav 

79. G25 Apakah anda demam? G28 Km 

80. G25a Apakah anda demam? G27a Kab 

81. G25b Apakah anda demam? G11e G10b 

82. G25c Apakah anda demam? G26d Kcm 

83. G26 Apakah muncul benjolan di area sekitar mata? P14 Kat 

84. G26a Apakah muncul benjolan di area sekitar mata? G15b Kbb 

85. G26b Apakah muncul benjolan di area sekitar mata? G30b Kbi 

86. G26c Apakah muncul benjolan di area sekitar mata? G27c Kce 

87. G26d Apakah muncul benjolan di area sekitar mata? G27d Kcl 

88. G27 Apakah mata anda bengkak? G4 Ks 

89. G27a Apakah mata anda bengkak? G28a Kaa 

90. G27b Apakah mata anda bengkak? G16b Kbr 

91. G27c Apakah mata anda bengkak? P10 Kcd 

92. G27d Apakah mata anda bengkak? G28d Kck 

93. G28 Apakah anda sakit kepala? P19 Kl 

94. G28a Apakah anda sakit kepala? G32b Kz 

95. G28b Apakah anda sakit kepala? G29 Kaj 

96. G28c Apakah anda sakit kepala? P9 Kba 

97. G28d Apakah anda sakit kepala? P13 Kcj 

98. G29 Apakah anda merasa mual? P20 Kai 

99. G2a Apakah mata anda sakit atau nyeri atau perih pada mata? G3a G11g 

100. G2b Apakah mata anda sakit atau nyeri atau perih pada mata? G6d Kcu 

101. G2c Apakah mata anda sakit atau nyeri atau perih pada mata? G4b G10d 

102. 
G3 

Apakah ada bengkak pada kantung air mata (terletak di pinggir 

mata dekat hidung)? 
G15 G11 

103. G30 Apakah ada kerak (kulit yang mengeras) pada mata anda? P11 Ka 

104. G30a Apakah ada kerak (kulit yang mengeras) pada mata anda? P8 Kaz 

105. G30b Apakah ada kerak (kulit yang mengeras) pada mata anda? P7 Kbh 

106. 
G31 

Apakah ada bintik kuning keputihan di mata anda, pada bagian 

putih? 
P2 Kt 

107. 
G31a 

Apakah ada bintik kuning keputihan di mata anda, pada bagian 

putih? 
P3 Kbu 

108. 
G32 

Apakah ada bintik kuning keputihan di mata anda, pada bagian 

hitam (bola mata)? 
P17 Kj 

109. 
G32a 

Apakah ada bintik kuning keputihan di mata anda, pada bagian 

hitam (bola mata)? 
G11a Kr 

110. 
G32b 

Apakah ada bintik kuning keputihan di mata anda, pada bagian 

hitam (bola mata)? 
P16 Ky 

111. 
G32c 

Apakah ada bintik kuning keputihan di mata anda, pada bagian 

hitam (bola mata)? 
P18 Kan 

112. G3a Apakah ada bengkak pada kantung air mata? G4b G5b 

113. G3b Apakah ada bengkak pada kantung air mata? G10f G12g 

114. G4 Apakah ada keluar kotoran mata? G5 G32a 

115. G4a Apakah ada keluar kotoran mata? G11b Kag 

116. G4b Apakah ada keluar kotoran mata? G17d Kbt 

117. G4c Apakah ada keluar kotoran mata? G28a Kai 

118. G5 Apakah mata anda kering? G8 G18a 

119. G5a Apakah mata anda kering? G8a Kw 

120. G5b Apakah mata anda kering? G6c Kcc 

121. G6 Apakah mata anda berair? G19 G11c 
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Tabel 3.6 Inferensi (lanjutan 3). 
No. Id Statement Ya Tidak 

122. G6a Apakah mata anda berair? G25b G10c 

123. G6b Apakah mata anda berair? G10d Kbq 

124. G6c Apakah mata anda berair? G8b Kcb 

125. G6d Apakah mata anda berair? G8c Kct 

126. 
G7 

Apakah terasa ganjalan tidak nyaman atau seperti ada benda asing 

pada mata? 
G6 G11d 

127. 
G7a 

Apakah terasa ganjalan tidak nyaman atau seperti ada benda asing 

pada mata? 
G13a Ke 

128. 
G7b 

Apakah terasa ganjalan tidak nyaman atau seperti ada benda asing 

pada mata? 
G2a G2b 

129. 
G7c 

Apakah terasa ganjalan tidak nyaman atau seperti ada benda asing 

pada mata? 
G13d G2b 

130. 
G7d 

Apakah terasa ganjalan tidak nyaman atau seperti ada benda asing 

pada mata? 
G8 G13f 

131. G8 Apakah anda dehidrasi berlebihan (selalu ingin minum)? G10 Ki 

132. G8a Apakah anda dehidrasi berlebihan (selalu ingin minum)? G10a Kv 

133. G8b Apakah anda dehidrasi berlebihan (selalu ingin minum)? G10e Kca 

134. G8c Apakah anda dehidrasi berlebihan (selalu ingin minum)? G9 Kcs 

135. G9 Apakah anda tidak bisa menangis? G11h Kcr 

 

3.2.4 Desain Sistem 

3.2.4.1 Use Case Sistem Pakar Penyakit Mata Merah 

Use Case yang dapat dibuat dari sistem pakar penyakit mata merah ini, dapat 

dijabarkan pada Gambar 3.5. 

pengguna

admin

melihat history melakukan konsultasi

melakukan 
registrasi mengakses menu pengguna

<<include>>

melakukan logout

<<include>>

mengubah data 
pengguna oleh 

admin

memanajemen data 
inferensi

memanajemen data 
pengguna

mengubah data 
pengguna oleh 

pengguna

melakukan
login

mengakses menu admin

<<include>>

<<include>>

<<include>>

mengubah data 
inferensi 

menghapus data 
pengguna oleh 

admin

<<include>>

 

Gambar 3.5 Use case sistem pakar penyakit mata merah. 

  Use case diagram dari sistem pakar penyakit mata merah menjelaskan interaksi 

yang dilakukan antara aktor pengguna dan aktor admin dengan sistem. Aktor pengguna 

harus mengisi registrasi untuk mendapatkan username dan password yang digunakan 



46 
 

untuk mengakses sistem pakar penyakit mata merah. Registrasi yang telah selesai 

dilakukan, pengguna dapat melakukan login dengan memasukkan username dan 

password yang telah diisi pengguna saat melakukan registrasi sebelumnya. pengguna 

yang berhasil login dapat melakukan konsultasi, melihat history penyakit, serta dapat 

melakukan perubahan pada profile miliknya. 

  Aktor admin harus melakukan login dengan username dan password yang telah 

dimiliki. Login yang  berhasil dilakukan admin, dapat memberikan admin tersebut akses 

untuk menghapus atau mengubah data pengguna, serta dapat melakukan perubahan 

pada data inferensi.  

 

3.2.4.2 Entity Relationship Diagram Sistem Pakar Penyakit Mata Merah 

Entity relationship diagram yang dapat dibuat dari sistem pakar penyakit mata 

merah ini, dapat dijabarkan pada Gambar 3.6. 

 

  

 

 

 

 

 

   

  

 

  

  

  

  

 

   

 

 

  

 

 
 

 

 

Gambar 3.6 ERD sistem pakar penyakit mata merah. 

 

Relasi menghasilkan menyatakan hubungan antara entitas inferensi dan entitas 

history yang bersifat 1:m, artinya satu inferensi dapat menghasilkan banyak history dan 

sebaliknya banyak history dapat menghasilkan satu inferensi. Relasi memiliki 

1 

m 

1 

n 

Inferensi 

History 

Admin 

User 

 

 

Menghasilkan 

Memiliki  

id_inferensi 

statement 

tidak 

keterangan 

tanggal 

Id_history 

id_inferensi 

username_admin 

password_admin 

username 

nama 

username 

 

gambar 

ya 

nama_penyakit 

selesai 

mulai 

password 

alamat 

email 

telepon 

tanggaldaftar 

verifikasi 
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menyatakan hubungan antara entitas history dan entitas user yang bersifat n:1, artinya 

banyak history memiliki satu user dan sebaliknya satu user memiliki banyak history. 

Entitas admin tidak memiliki relasi dengan entitas lainnya. 

Dari Gambar 3.6 dapat dibuat beberapa tabel pada basis data yang dijabarkan 

dengan Tabel 3.7, Tabel 3.8, Tabel 3.9, dan Tabel 3.10. 

Tabel 3.7 Tabel admin. 
No Nama Tipe     

Data 

Panjang Key Keterangan 

1. username_admin varchar 20 PK Berisi username dari admin 

2. password_admin varchar 255  Berisi password dari admin 

 

Tabel 3.8 Tabel inferensi. 
No Nama Tipe Data Panjang Key Keterangan 

1. id_inferensi varchar 5 PK Berisi id inferensi dari tabel inferensi  

2. statement varchar 80  Berisi statement mengenai gejala dan 

penyakit dari tabel inferensi 

3. ya varchar 5  Berisi id inferensi selanjutnya jika 

jawaban pengguna 'ya' pada sistem, 

hal ini berguna dalam pembangunan 

decision tree 

4. tidak varchar 5  Berisi id inferensi selanjutnya jika 

jawaban pengguna 'tidak' pada sistem, 

hal ini berguna dalam pembangunan 

decision tree 

5. mulai varchar 1  Berisi penentuan mulainya 

pembangunan decision tree 

6. selesai varchar 1  Berisi penentuan berakhirnya 

pembangunan decision tree 

7. keterangan varchar 1500  Berisi keterangan dari id inferensi 

8. nama_penyakit varchar 50  Berisi nama penyakit dari id inferensi 

kesimpulan 

9. gambar varchar 50  Berisi link gambar dari id inferensi 

 

Tabel 3.9 Tabel user. 
No Nama Tipe 

Data 

Panjang Key Keterangan 

1. username varchar 20 PK Berisi username dari pengguna  

2. nama varchar 30  Berisi nama dari pengguna 

3. password varchar 255  Berisi password dari pengguna 

4. alamat varchar 50  Berisi alamat dari pengguna 

5. email varchar 100  Berisi email dari pengguna 

6. telepon varchar 13  Berisi telepon dari pengguna 

7. tanggaldaftar date   Berisi tanggal akses terakhir sistem 

oleh pengguna 

8. verifikasi tinyint 1  Berisi keterangan verifikasi seorang 

pengguna 
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Tabel 3.10 Tabel  history. 
No Nama  Tipe Data Panjang Key Keterangan 

1. Id_history int 11 PK Berisi id history dari tabel history 

2. username varchar 20 FK Berisi username pengguna  

3. Id_inferensi varchar 5 FK Berisi id inferensi  

4. tanggal date   Berisi tanggal terakhir pengguna 

mengakses sistem 

 

3.2.4.3 Class Diagram Sistem Pakar Penyakit Mata Merah 

Class diagram sistem pakar penyakit mata merah dapat dilihat pada Gambar 3.7.  

View:AdminView

+data_user
+data_admin
+data_inferensi

+AdminView_Login()
+AdminView_User()
+AdminView_Admin()
+AdminView_Inferensi()
+body()
+head()
+index()
+navbar_atas()
+sidebar()

View:HalamanStatis

+data_user

+body()
+footer()
+head()
+index()
+navbar()

View:UserView

+data_user
+data_inferensi

+body()
+body_history()
+body_konsultasi()
+body_profile()
+footer()
+head()
+history()
+index()
+konsultasi()
+navbar()
+profile()
+update()

Controllers:HalamanStatis

+index()
+register_user()
+user_verifikasi()
+admin_login()

Controllers:Admin

+id_inferensi
+data_user

+index()
-logout()
+admin_inferensi()
+admin_update_inferensii()
+admin_user()
+admin_update_useri()
+admin_aksi_delete_useri()
+admin_aksi_update_useri()

Controllers:User

+data_user

-logout()
+user_home()
+user_profile()
+user_history()
+user_verifikasi()
+user_update()
+update_user()
-user_konsultasi()
-next_pertanyaan()

Controllers:Inferensi

+data_inferensi

+update_inferensi()

Model:HistoryModel

+data_inferensi

+create_history()
+read_satu_history_limit()
+read_satu_history()

Model:InferensiModel

+data_inferensi

+read_semua_inferensi()
+read_satu_inferensi()
+update_inferensi()
-read_inferensi_mulai()
-read_inferensi_next()

Model:AdminModel

+cek_login()

Model:UserModel

+data_user

-cek_login()
+create_user()
+read_semua_user()
+read_satu_user()
+update_user()
+verifikasi_user()
+delete_user()
+jumlah_user_total()
+jumlah_user_verifikasi()
+jumlah_user_belum_verifikasi()

+data_user

Controllers:UserLogin

+user_admin
+password_admin

+user_login()
+admin_login()

Gambar 3.7 Class diagram sistem pakar penyakit mata merah. 

 

 Gambar 3.7 terdiri dari tiga kelas pada view, lima kelas pada controller dan 

empat kelas pada model. View terdiri dari kelas AdminView, HalamanStatis, dan 

UserView. Controller terdiri dari kelas Admin, HalamanStatis, Inferensi, User dan 

Userlogin. Model terdiri dari kelas AdminModel, HistoryModel, InferensiModel 

dan UserModel.  
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3.2.4.4 Sequence Diagram Sistem Pakar Penyakit Mata Merah 

  Penjabaran sequence diagram yang dapat dibuat dari sistem pakar penyakit mata 

merah dilihat pada Gambar 3.8, Gambar 3.9, Gambar 3.10, Gambar 3.11, Gambar 3.12, 

Gambar 3.13, Gambar 3.14, Gambar 3.15, Gambar 3.16, Gambar 3.17 dan Gambar 

3.18. 

a. Sequence diagram login admin pada sistem pakar penyakit mata merah. 

c:HalamanStatis m:AdminModel c:Adminc:UserLoginv:AdminView

Admin memilih menu 
login admin

AdminView_Login()

admin_login()

cek_login()

Login berhasil

admin

Admin memasukkan 
username dan password

Username atau 
password salah

 

Gambar 3.8 Sequence diagram login admin pada sistem pakar penyakit mata merah. 

 

Pada Gambar 3.8 menjabarkan skenario login oleh admin. Pada laman awal sistem, 

admin dapat memilih menu admin untuk melakukan login. Admin harus mengisi 

username dan password pada form login yang telah disediakan. Data yang berupa 

username dan password tersebut akan dicocokkan dengan data yang ada pada sistem 

pakar penyakit mata merah. Jika data yang dimasukkan benar maka proses login 

berhasil, jika data yang dimasukkan salah maka proses login dinyatakan gagal dan 

harus memasukkan username dan password kembali. 

b. Sequence diagram login pengguna pada sistem pakar penyakit mata merah. 

c:HalamanStatis m:UserModel c:Userc:UserLoginv:HalamanStatis

Pengguna memilih 
menu login pengguna Sistem menampilkan form 

login

user_login()

cek_login()

Login berhasil

pengguna

Pengguna memasukkan 
username dan password

Username atau 
password salah

 

Gambar 3.9 Sequence diagram login pengguna pada sistem pakar penyakit mata merah. 
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Pada Gambar 3.9 menjabarkan skenario login oleh pengguna. Pada laman awal 

sistem, pengguna dapat mengisi username dan password pada form login yang telah 

disediakan. Data yang berupa username dan password tersebut akan dicocokkan 

dengan data yang ada pada sistem pakar penyakit mata merah. Jika data yang 

dimasukkan benar maka proses login berhasil, jika data yang dimasukkan salah maka 

proses login dinyatakan gagal dan harus memasukkan username dan password 

kembali. 

c. Sequence diagram logout admin pada sistem pakar penyakit mata merah. 

c:Adminv:AdminView

logout()

admin

Admin memilih logout

c:HalamanStatis

Admin berhasil logout

admin_login()

 

Gambar 3.10 Sequence diagram logout admin pada sistem pakar penyakit mata merah. 

 

Gambar 3.10 menjabarkan skenario logout oleh admin, admin yang telah masuk pada 

menu manajemen sistem pakar penyakit mata merah dapat keluar dari manajemen 

tersebut dengan menekan pilihan logout. Admin dapat keluar dari manajemen sistem 

dan kembali pada laman form login untuk admin.   

d. Sequence diagram logout pengguna pada sistem pakar penyakit mata merah. 

c:Userv:UserView

logout()

pengguna

Pengguna memilih 
logout

c:HalamanStatis

index()

v:HalamanStatis

Pengguna berhasil  logout

 
Gambar 3.11 Sequence diagram logout pengguna pada sistem pakar penyakit mata merah. 

 

Gambar 3.11 menjabarkan skenario logout oleh pengguna, pengguna yang telah 

masuk pada laman khusus pengguna sistem pakar penyakit mata merah dapat keluar 

dari laman tersebut dengan menekan pilihan logout. Pengguna dapat keluar dari 

laman khusus pengguna sistem dan kembali pada laman form login untuk pengguna.   
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e. Sequence diagram registrasi pada sistem pakar penyakit mata merah. 

c:HalamanStatis v:HalamanStatis

Pengguna memilih 
menu register 

pengguna Sistem menampilkan form 

register

Registrasi berhasil dilakukan 
pengguna memiiki 

username dan password

pengguna

Pengguna memasukkan 
data 

 

Gambar 3.12 Sequence diagram registrasi pada sistem pakar penyakit mata merah. 

 

Gambar 3.12 menjabarkan skenario registrasi oleh pengguna, pengguna yang ingin 

mengakses sistem pakar penyakit mata merah harus melakukan registrasi terlebih 

dahulu. Registrasi bertujuan agar pengguna tersebut mendapatkan username dan 

password sesuai dengan yang di isikan pada form registrasi. 

f. Sequence diagram melihat history pada sistem pakar penyakit mata merah. 

v:UserView m:HistoryModelc:User

Memlih menu history

user_history()

read_satu_history()

pengguna

Sistem menampilkan history 
pengguna

 
 

Gambar 3.13 Sequence diagram melihat history pada sistem pakar penyakit mata merah. 

 

Gambar 3.13 menjabarkan skenario melihat history oleh pengguna. Pengguna yang 

ingin melihat history penyakit yang telah dikonsultasikan pada sistem pakar penyakit 

mata merah, akan diberikan data sesuai dengan username yang dimiliki dan diproses 

dalam controller dan model. 
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g. Sequence diagram melakukan konsultasi pada sistem pakar penyakit mata merah. 

v:UserView m:HistoryModelc:User

Memlih menu 
konsultasi

user_konsultasi()

pengguna

Pengguna melakukan 
konsultasi pada sistem

m:InferensiModel m:UserModel

create_history

read_inferensi_mulai()

read_satu_user()

Gambar 3.14 Sequence diagram melakukan konsultasi pada sistem pakar penyakit mata 

merah. 

 

Gambar 3.14 menjabarkan skenario melakukan konsultasi oleh pengguna. Pengguna 

yang melakukan pada sistem pakar penyakit mata merah, akan diberikan beberapa 

pertanyaan yang berupa gejala. Pada akhir pertanyaan akan didapatkan suatu 

kesimpulan, kesimpulan tersebut akan disimpan oleh sistem pakar penyakit mata 

merah sebagai suatu history. 

h. Sequence diagram ubah data pengguna oleh pengguna pada sistem pakar penyakit 

mata merah. 

v:UserView c:User

Memlih menu profile

pengguna m:UserModel

user_update()

read_satu_user
Pengguna mengubah

 data pengguna

 
Gambar 3.15 Sequence diagram ubah data pengguna oleh pengguna pada sistem pakar 

penyakit mata merah. 

 

Gambar 3.15 menjabarkan skenario ubah data pengguna oleh pengguna. Pengguna 

dapat mengubah data dirinya pada sistem seperti: username, nama, alamat, email, 

dan telepon. 
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i. Sequence diagram ubah data pengguna oleh admin pada sistem pakar penyakit mata 

merah. 

v:AdminView c:Admin

Memlih menu user

admin m:UserModel

admin_user()

read_semua_user()
Sistem menampilkan 

semua data pengguna

Memlih user yang 
ingin diubah datanya

admin_update_user() read_satu_user()

Admin mengubah data 
pengguna

 
Gambar 3.16 Sequence diagram ubah data pengguna oleh admin pada sistem pakar penyakit 

mata merah. 

 

Gambar 3.16 skenario ubah data pengguna oleh admin. Admin dapat mengubah data 

pengguna pada sistem seperti: username, nama, alamat, email, telepon, tanggal 

daftar, dan dapat membatalkan verifikasi pengguna tersebut atau tidak. 

j.  Sequence diagram hapus data pengguna oleh admin pada sistem pakar penyakit mata 

merah. 

v:AdminView c:Admin

Memlih menu user

admin m:UserModel

admin_user()

read_semua_user()
Sistem menampilkan 

semua data pengguna
Memlih user yang 

ingin dihapus 
datanya

admin_aksi_delete_user()

delete_user()Admin menghapus data 
pengguna

 

Gambar 3.17 Sequence diagram hapus data pengguna oleh admin pada sistem pakar 

penyakit mata merah. 

Gambar 3.17 menjabarkan skenario hapus data pengguna oleh admin. Admin 

memiliki akses untuk menghapus pengguna yang dikehendaki. Data pengguna yang 

dihapus oleh admin harus melakukan registrasi kembali untuk dapat menggunakan 

sistem pakar penyakit mata merah. 
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k. Sequence diagram ubah data inferensi pada sistem pakar penyakit mata merah. 

v:AdminView c:Admin

Memlih menu 
inferensi

admin m:InferensiModel

admin_inferensi()

read_semua_inferensi()
Sistem menampilkan 
semua data inferensi

Memlih inferensi 
yang ingin diubah 

datanya

admin_update_inferensi()

read_satu_inferensi()

Admin mengubah data 
inferensi

c:Inferensi

update_inferensi()

  
Gambar 3.18 Sequence diagram ubah data inferensi pada sistem pakar penyakit mata merah. 

 

Gambar 3.18 menjabarkan skenario ubah data inferensi oleh admin. Admin memiliki 

akses untuk mengubah data inferensi pada sistem pakar penyakit mata merah seperti 

statement, keterangan, nama penyakit dan gambar. 

 

3.2.4.5 Activity Diagram Sistem Pakar Penyakit Mata Merah 

Activity diagram dari sistem pakar penyakit mata merah menggambarkan tentang 

aktor pengguna dan aktor admin. Activity diagram aktor pengguna dan aktor admin  

dijabarkan pada  Gambar 3.19 dan Gambar 3.20.  

a. Activity diagram admin pada sistem pakar penyakit mata merah. 

Activity diagram admin pada sistem pakar penyakit mata merah dijabarkan 

pada Gambar 3.19. Admin akan datang pada laman awal sistem, setelah itu admin 

dapat memilih menu admin dan melakukan login. Jika login gagal, maka admin harus 

mengulangi proses login kembali. Jika login berhasil dilakukan, maka admin akan 

sampai pada laman khusus admin. Pada laman admin, admin dapat melakukan 

manajemen data pengguna yang berupa user dan manajemen data inferensi. 
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Laman awal admin
User

Berhasil 
login?

Melakukan
login

Ya

Tidak

Masuk ke laman 
awal admin

Inferensi

Mengubah data 
pengguna

Mengubah data 
inferensi

Laman awal sistem

Menghapus data 
pengguna

Logout admin

 
 

Gambar 3.19 Activity diagram admin pada sistem pakar penyakit mata merah. 

 

b. Activity diagram pengguna pada sistem pakar penyakit mata merah. 

Activity diagram pengguna pada sistem pakar penyakit mata merah 

dijabarkan pada Gambar 3.20. Pengguna akan datang pada laman awal sistem, 

setelah itu pengguna harus melakukan registrasi untuk mendapatkan username dan 

password. Jika registrasi  gagal, maka pengguna harus mengulangi registrasi 

kembali. Jika registrasi  berhasil dilakukan, maka pengguna dapat melakukan login 

pada sistem. Jika login gagal, maka pengguna harus mengulangi proses login 

kembali. Jika login berhasil dilakukan, maka pengguna akan sampai pada laman 
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khusus pengguna. Pada laman pengguna, pengguna dapat melakukan manajemen 

pada data pribadi miliknya, dapat melakukan konsultasi, dan melihat history yang 

dimiliki.  

 

 

Profile pengguna
Logout pengguna

Berhasil 
registrasi?

Melakukan
registrasi

Melakukan
login

Ya

Tidak

Berhasil 
login?

Ya

Tidak

Masuk ke laman 
awal pengguna

Konsultasi pengguna History pengguna

Mengubah data 
pengguna

Laman awal sistem

 

 

 Gambar 3.20 Activity diagram pengguna pada sistem pakar penyakit mata merah. 
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3.2.4.6 Desain Antar Muka Sistem 

a. Desain tatap muka laman awal dari sistem pakar penyakit mata merah disajikan 

pada Gambar 3.21. 

Intro

    Username

Sistem Pakar Penyakit Mata Merah

   Password

AdminAboutRegisterLogin

Login

 

Gambar 3.21 Laman awal sistem pakar penyakit mata merah. 

 

Gambar 3.21 adalah desain tampilan laman awal pada sistem pakar penyakit 

mata merah yang akan dilihat pertama kali oleh pengguna maupun admin. Laman 

awal tersebut berisikan tentang pengenalan tentang sistem pakar ini. Laman awal 

sekaligus menjadi form login bagi pengguna.  Pada laman ini terdapat beberapa 

menu yang dapat dipilih pengguna. Menu-menu tersebut adalah: 

 Menu Login : berfungsi untuk berpindah ke laman khusus pengguna sistem 

sesuai dengan username masing-masing. 

 Menu Register : berfungsi untuk berpindah ke form register pengguna sistem. 

 Menu About : berfungsi untuk berpindah ke tentang sistem.  

 Menu Admin : berfungsi untuk berpindah ke form login admin sistem. 

b. Desain tatap muka laman register pengguna dari sistem pakar penyakit mata merah 

disajikan pada Gambar 3.22.  

Intro

Sistem Pakar Penyakit Mata Merah

Register

Username

Form Register

Nama

Alamat

Telpon

Email

Password

AdminAboutRegisterLogin

 

Gambar 3.22 Laman register pengguna sistem pakar penyakit mata merah. 

 

Gambar 3.22 adalah desain laman yang dibuat untuk pengguna sistem pakar 

penyakit mata merah memasukkan data-data yang diinginkan oleh sistem. Data-data 
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yang harus diisi oleh pengguna antara lain adalah username sesuai keinginan 

pengguna, nama pengguna, alamat pengguna, telepon pengguna, email pengguna, 

serta password sesuai keinginan pengguna. Setelah semua data diisi pengguna, 

tombol register dapat ditekan untuk memasukkan data-data yang sudah diisi 

pengguna tersebut ke dalam database sistem. Hal ini berkaitan dengan pendataan 

bagi pengguna sistem pakar penyakit mata merah ini. 

c. Desain tatap muka laman awal pengguna dari sistem pakar penyakit mata merah 

disajikan pada Gambar 3.23. 

Konsultasi No : (No) – 
(Tanggal Konsultasi)

Sistem Pakar Penyakit Mata Merah

Keterangan

LogoutHistoryKonsultasiProfile

Kesimpulan Penyakit

Selamat Datang – (Nama Pengguna) History Konsultasi

Nama

Username

Alamat

Email

Telpon

Verifikasi

(Nama Pengguna)

(Username Pengguna)

(Alamat Pengguna)

(Email Pengguna)

(Telpon Pengguna)

(Verifikasi Pengguna)

Lihat history lebih lanjut

Konsultasi No : (No) – 
(Tanggal Konsultasi)

Keterangan

Kesimpulan Penyakit

Footer

 

Gambar 3.23 Laman awal pengguna sistem pakar penyakit mata merah. 

 

Gambar 3.23 adalah desain tampilan laman awal pengguna pada sistem 

pakar penyakit mata merah yang akan dilihat pertama kali oleh pengguna yang 

berhasil melakukan login. Laman awal pengguna tersebut berisikan tentang data 

yang dimasukkan pengguna pada sistem pakar ini. Laman awal pengguna juga 

menyajikan sekilas tentang data beberapa kesimpulan yang didapat pengguna jika 

telah melakukan proses konsultasi. Pada laman ini terdapat beberapa menu yang 

dapat dipilih pengguna. Menu-menu tersebut adalah: 

 Menu Profile : berfungsi untuk melakukan perubahan data pengguna yang 

diisikan saat melakukan registrasi. 

 Menu Konsultasi : berfungsi untuk melakukan konsultasi pada sistem. 

 Menu History : berfungsi untuk menampilkan kesimpulan apa saja yang didapat 

setelah melakukan konsultasi.  

 Menu Logout : berfungsi untuk keluar dari laman pengguna dan kembali pada 

laman awal sistem.  
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d. Desain tatap muka laman profile untuk perubahan data pengguna dari sistem pakar 

penyakit mata merah disajikan pada Gambar 3.24. 

Sistem Pakar Penyakit Mata Merah LogoutHistoryKonsultasiProfile

Update User – (Nama Pengguna)

Nama

Username

Alamat

Email

Telpon

Tanggal Daftar

Footer

(Username Pengguna)

Verifikasi

(Nama Pengguna)

(Alamat Pengguna)

(Email Pengguna)

(Telpon Pengguna)

Update

(Tanggal Daftar Pengguna)

(Status Verifikasi Pengguna)

 

Gambar 3.24 Laman profile untuk perubahan data pengguna sistem pakar penyakit 

mata merah. 

 

Gambar 3.24 adalah desain laman yang dibuat untuk pengguna sistem pakar 

penyakit mata merah melakukan perubahan data-data pribadi yang diinginkan 

pengguna. Data-data yang dapat diubah pengguna antara lain adalah username 

pengguna, nama pengguna, alamat pengguna, email pengguna, dan telepon 

pengguna. Setelah semua data diisi pengguna, tombol Update dapat ditekan untuk 

menyimpan perubahan data-data yang sudah diisi pengguna tersebut ke dalam 

database sistem.  

e. Desain tatap muka laman pertanyaan gejala dari sistem pakar penyakit mata merah 

disajikan pada Gambar 3.25. 

Sistem Pakar Penyakit Mata Merah LogoutHistoryKonsultasiProfile

Sistem Pakar Penyakit Mata Merah

Footer

Ya

Pertanyaan gejala

Poto 
Gejala

Tidak

Keterangan gejala (jika ada)

 

Gambar 3.25 Laman pertanyaan gejala sistem pakar penyakit mata merah. 

 

Gambar 3.25 adalah desain laman yang bertujuan untuk pencarian gejala apa 

saja yang diderita oleh pengguna, dengan cara sistem mengeluarkan suatu gejala 

kemudian pengguna hanya menjawab ya atau tidak. Gejala yang ditanyakan sistem 

juga dilengkapi dengan beberapa keterangan maupun gambar dari suatu gejala. Hal 

ini bertujuan untuk menambah pengertian pengguna terhadap gejala yang 
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ditanyakan. Kemudian pertanyaan-pertanyaan gejala tersebut diteruskan sesuai alur 

(forward) dari database sampai ditemukan suatu kesimpulan dugaan diagnosa 

penyakit yang diderita. 

f. Desain tatap muka laman dugaan diagnosa dari sistem pakar penyakit mata merah 

disajikan pada Gambar 3.26. 

Sistem Pakar Penyakit Mata Merah LogoutHistoryKonsultasiProfile

Sistem Pakar Penyakit Mata Merah

Footer

Kesimpulan Konsultasi

Poto 
Kesimpulan

Keterangan Kesimpulan (jika ada)

Konsultasi Ulang? Cek Ulang

 

Gambar 3.26 Laman dugaan diagnosa sistem pakar penyakit mata merah. 

 

Gambar 3.26 adalah laman hasil diagnosa dari sistem pakar penyakit mata 

merah ini. Setelah dilakukan pencarian (forward) dari gejala-gejala yang diderita 

maka didapat suatu kesimpulan diagnosa sesuai dengan decision tree pada database 

yang sudah dibuat. 

g. Desain tatap muka laman history dari sistem pakar penyakit mata merah disajikan 

pada Gambar 3.27. 

Konsultasi No : (No) – (Tanggal Konsultasi)

Sistem Pakar Penyakit Mata Merah

Keterangan

LogoutHistoryKonsultasiProfile

Kesimpulan Penyakit

History Konsultasi

Konsultasi No : (No) – (Tanggal Konsultasi)

Keterangan

Kesimpulan Penyakit

Footer

 

Gambar 3.27 Laman history sistem pakar penyakit mata merah. 

 

Gambar 3.27 adalah laman history dari sistem pakar penyakit mata merah 

ini. Laman history berisikan kesimpulan-kesimpulan yang dihasilkan dari proses 

konsultasi yang dilakukan pengguna.  
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h. Desain tatap muka laman login admin dari sistem pakar penyakit mata merah 

disajikan pada Gambar 3.28. 

    Username

   Password

Sign In

Login Admin

 

Gambar 3.28 Laman login admin sistem pakar penyakit mata merah. 

 

Gambar 3.28 adalah laman khusus admin jika ingin masuk pada database 

sistem. Admin harus memasukkan username dan password yang sudah dimiliki 

kemudian menekan tombol Sign In. Setelah username dan password yang 

dimasukkan benar, maka admin tersebut akan dialihkan ke laman yang berisi data-

data pada sistem pakar penyakit mata merah ini.  

i. Desain tatap muka laman awal admin dari sistem pakar penyakit mata merah 

disajikan pada Gambar 3.29. 

    SPMataMerah

Inferensi

User

Sistem Pakar Penyakit Mata Merah

Logout

Total User User Terverifikasi
User Tidak 

Terverifikasi

Dhasboard

Footer

Data kesimpulan
per - bulan

Data jumlah pengguna
per - bulan

    SPMataMerah

Inferensi

User

Sistem Pakar Penyakit Mata Merah

Logout

Total User User Terverifikasi
User Tidak 

Terverifikasi

Dhasboard

Footer

Intro admin

  
Gambar 3.29 Laman awal admin sistem pakar penyakit mata merah. 

 

  Gambar 3.29 adalah desain tampilan laman awal admin pada sistem 

pakar penyakit mata merah yang akan dilihat pertama kali oleh admin yang berhasil 

melakukan login. Laman awal admin tersebut berisikan tentang data-data pada 

sistem pakar ini. Laman awal admin menyajikan data total user, total user 

terverifikasi dan total user tidak terverifikasi. Pada laman ini terdapat beberapa 

menu yang dapat dipilih admin. Menu-menu tersebut adalah: 

 Menu Dhasboard : berfungsi untuk kembali ke laman awal admin sistem pakar 

penyakit mata merah. 

 Menu Inferensi : berfungsi untuk berpindah ke laman inferensi yang berisi 

tentang data-data gejala dan penyakit.  
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 Menu User : berfungsi untuk berpindah ke laman user yang berisi tentang data-

data pengguna. 

j. Desain tatap muka laman data pengguna dari sistem pakar penyakit mata merah 

disajikan pada Gambar 3.30. 

    SPMataMerah

Inferensi

User

Sistem Pakar Penyakit Mata Merah

Logout

Dhasboard

Footer

No. Username Nama Alamat Email

XX

XX

XXXXX

 XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXXX

XXXXX

Telpon

XXXXX

XXXXX

Verifikasi

Data Pengguna

Edit
Hapus

Edit
Hapus

Aksi

XXXXX

XXXXX

Tanggal
Register

 

Gambar 3.30 Laman data pengguna sistem pakar penyakit mata merah. 

 

Gambar 3.30 merupakan laman untuk melihat data pengguna. Pada laman ini 

admin dapat melihat data pengguna yang berisi username pengguna, nama 

pengguna, alamat pengguna, email pengguna, telepon pengguna, tanggal register 

pengguna, dan status verifikasi pengguna sistem pakar penyakit mata merah. Selain 

mengelola laman melihat data pengguna, admin dapat mengubah data pengguna 

dengan menekan tombol edit dan hapus. Jika admin menekan tombol logout, maka 

admin akan keluar dari manajemen sistem dan akan kembali ke laman form login 

admin. 

k. Desain tatap muka laman ubah data inferensi dari sistem pakar penyakit mata merah 

disajikan pada Gambar 3.31. 

    SPMataMerah

Inferensi

User

Sistem Pakar Penyakit Mata Merah

Logout

Dhasboard

Footer

No. Id Statement Keterangan
Nama 

Penyakit

XX

XX

XXXXX

 XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

Gambar

Edit

Edit

Aksi

Data Inferensi

 

Gambar 3.31 Laman ubah data inferensi sistem pakar penyakit mata merah. 
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  Gambar 3.31 merupakan laman untuk mengubah data inferensi. Pada 

laman ini admin dapat melihat data inferensi yang berisi id inferensi, statement 

inferensi, keterangan inferensi, nama penyakit inferensi, dan gambar inferensi 

sistem pakar penyakit mata merah. Selain mengelola laman melihat data inferensi, 

admin dapat mengubah data inferensi dengan menekan tombol edit dan hapus. Jika 

admin menekan tombol logout, maka admin akan keluar dari manajemen sistem dan 

akan kembali ke laman form login admin. 

l. Desain tatap muka laman ubah data inferensi dari sistem pakar penyakit mata merah 

pada penelitian ini disajikan pada Gambar 3.32. 

    SPMataMerah

Inferensi

User

Sistem Pakar Penyakit Mata Merah

Logout

Dhasboard

Footer

Data Inferensi

Id (Id Inferensi)

Statement (Statement Inferensi)

Keterangan (Keterangan Inferensi)

Nama Penyakit (Nama Penyakit Inferensi)

Gambar Upload

(Gambar Inferensi)

Pilih

Update

 

Gambar 3.32 Laman ubah data diagnosa sistem pakar penyakit mata merah. 

 

Gambar 3.32 adalah desain tampilan untuk perubahan data inferensi pada 

sistem pakar penyakit mata merah ini. Data-data yang dapat diubah adalah id 

inferensi, statement inferensi, keterangan inferensi, nama penyakit inferensi, dan 

gambar inferensi. Tombol update harus ditekan untuk menyimpan data baru yang 

telah diisi. 

m. Desain tatap muka laman ubah data pengguna dari sistem pakar penyakit mata 

merah pada penelitian ini disajikan pada Gambar 3.33. 

    SPMataMerah

Inferensi

User

Sistem Pakar Penyakit Mata Merah

Logout

Dhasboard

Footer

Data Pegguna

Username (Username Pengguna)

Nama (Nama Pengguna)

Alamat (Alamat Pengguna)

Email (Email Pengguna)

Telpon

Update

(Telpon Pengguna)

Tanggal Daftar (Tanggal Daftar Pengguna)

Verifikasi (Verifikasi Pengguna)

 

Gambar 3.33 Laman ubah data pengguna sistem pakar penyakit mata merah. 
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Gambar 3.33 adalah desain tampilan untuk perubahan data pengguna pada 

sistem pakar penyakit mata merah ini. Data-data yang dapat diubah adalah username 

pengguna, nama pengguna, alamat pengguna, email pengguna, telepon pengguna, 

tanggal register pengguna, dan status verifikasi pengguna. Tombol update harus 

ditekan untuk menyimpan data baru yang telah diisi. 

 

 

 

 


