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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Implementasi 

Implementasi merupakan langkah untuk menciptakan sistem pakar penyakit 

mata merah berbasis web ini. Dimana dari langkah-langkah sebelumnya dapat 

dilakukan pembuatan sistem sesuai dengan data rule serta desain yang sudah dibuat 

pada Bab 3. 

Implementasi ini terdiri dari implementasi database, implementasi class, dan 

implementasi interface. Peneliti sudah mentransfer basis pengetahuan, rule-rule, beserta 

desain interface sistem pakar penyakit mata merah ke dalam suatu bahasa pemrograman 

berbasis framework CodeIgniter.  

 

4.1.1 Implementasi Database 

Implementasi database dibangun berdasarkan perancangan pada Bab 3. Mata 

adalah nama database yang dibuat dalam sistem pakar penyakit mata merah ini, 

database mata terdiri dari empat tabel, yaitu tabel admin, tabel history, tabel inferensi, 

dan tabel user. Tabel-tabel dalam database sistem pakar penyakit mata merah memiliki 

field-field yang diperuntukkan menampung data-data yang diperlukan. Field-field yang 

dimiliki setiap tabel dapat dilihat pada Tabel 4.1, Tabel 4.2, Tabel 4.3, dan Gambar 4.4. 

 

4.1.1.1 Tabel admin 

Tabel admin berisi data admin. Username dan password digunakan untuk login 

pada sistem pakar penyakit mata merah. Field dari tabel admin dapat dilihat pada Tabel 

4.1. 

Tabel 4.1 Tabel admin. 
No Nama Tipe  Keterangan 

1. username_admin varchar(20) Berisi username dari admin 

2. password_admin varchar(255) Berisi password dari admin 

 

4.1.1.2 Tabel inferensi 

Tabel inferensi berisi data yang dibutuhkan untuk membangun decision tree 

sistem pakar penyakit mata merah secara statis. Field dari tabel history dapat dilihat 

pada Tabel 4.2. 
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Tabel 4.2 Tabel inferensi. 
No Nama Tipe  Keterangan 

1. id_inferensi varchar(5) 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 gambar dari id inferensi 

 

4.1.1.3 Tabel history 

Tabel history berisi data waktu pengaksesan sistem oleh pengguna beserta 

riwayat penyakit yang konsultasikan. Field dari tabel history dapat dilihat pada Tabel 

4.3. 

Tabel 4.3 Tabel  history. 

No Nama  Tipe  Keterangan 

1. Id_history int(11) Berisi id history dari tabel history 

2. username varchar(20) Berisi username pengguna  

3. Id_inferensi varchar(5) Berisi id inferensi  

4. tanggal date Berisi tanggal terakhir pengguna 

mengakses sistem 

 

4.1.1.4 Tabel user 

Tabel user berisi data user yang menggunakan sistem pakar penyakit mata 

merah. Field dari tabel user dapat dilihat pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Tabel user. 
No Nama Tipe  Keterangan 

1. username varchar(20) 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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4.1.2 Implementasi Class 

Berdasarkan perancangan class diagram pada Bab 3, class dibangun berdasarkan 

konsep MVC (Model, View, Controller) pada framework CodeIgniter. Class-class ini 

berisi coding yang akan menghasilkan interface pada sebuah sistem. Class-class pada 

sistem pakar penyakit mata merah dapat dilihat pada Gambar 4.1, Gambar 4.2, dan 

Gambar 4.3. 

 

4.1.2.1 Class pada model 

Class pada model berguna dalam pengolahan database dengan penggunaan 

query-query untuk dihubungkan ke sistem. Class pada model sistem pakar penyakit 

mata merah dapat dilihat pada Gambar 4.1.  

 

Gambar 4.1 Implementasi class pada model 

 

4.1.2.2 Class pada controller 

Class pada controller berguna dalam menghubungkan model dengan view. 

Query database yang ada pada model akan ditampung dalam suatu variabel pada 

controller dan akan didefinisikan pada view. Class pada controller sistem pakar 

penyakit mata merah dapat dilihat pada Gambar 4.2.  

 

Gambar 4.2 Implementasi class pada controller 

 

4.1.2.3 Class pada view 

View berguna dalam menampilkan data dan informasi dalam sistem, view 

merupakan media interaksi antar pengguna dengan sistem.  Data dalam database yang 
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dihubungkan pada model akan ditampilkan pada view melalui controller. Class pada 

view sistem pakar penyakit mata merah dapat dilihat pada Gambar 4.3.  

  

Gambar 4.3 Implementasi class pada view 

 

4.1.3 Implementasi Interface 

Sistem pakar penyakit mata merah memiliki beberapa jenis interface untuk 

pengguna dan admin. Pengguna pada kunjungan pertama harus melakukan registrasi 

untuk mendapatkan username dan password yang ditentukan sendiri, username bersifat 

primary sehingga tidak dapat memiliki username yang sama lebih dari satu. Pengguna 

dapat melakukan login ke sistem dengan username dan password yang sudah dibuat. 

Pengguna yang telah melakukan login dapat mengakses laman profile pengguna, 

konsultasi, dan history penyakit yang sudah dikonsultasikan terdahulu.  



69 
 

Admin harus melakukan login terlebih dahulu untuk dapat melakukan 

manajemen data pada sistem pakar penyakit mata ini. Admin yang dapat melakukan 

login akan disajikan data-data inferensi dan data dari pengguna sistem pakar penyakit 

mata merah. Pada laman data inferensi, admin dapat melakukan perubahan pada data-

data inferensi. Pada laman user, admin  dapat melakukan perubahan data-data 

pengguna. 

 

4.1.3.1 Form Registrasi Pengguna 

Form registrasi pengguna diperuntukkan untuk pembuatan akun bagi pengguna. 

Data yang harus diisi pengguna yaitu username, nama, alamat, telepon, email, dan 

password. Form registrasi pengguna dapat dilihat pada Gambar 4.4. 

 

Gambar 4.4 Form registrasi pengguna 

 

4.1.3.2 Form Login Pengguna 

Pengguna yang telah melakukan registrasi dapat melakukan login dengan 

memasukkan username dan password yang telah dibuat. Jika username dan password 

yang dimasukkan benar, maka pengguna tersebut dapat mengakses lebih lanjut sistem 

pakar penyakit mata merah. Form login pengguna dapat dilihat pada Gambar 4.5.  

 

Gambar 4.5 Form login pengguna 



70 
 

4.1.3.3 Laman Awal Pengguna 

Pengguna yang berhasil melakukan login akan menuju ke laman awal pengguna. 

Laman awal pengguna dapat dilihat pada Gambar 4.6. 

 

Gambar 4.6 Laman awal pengguna 

 

4.1.3.4 Laman Profile Pengguna 

Pengguna dapat mengubah data dirinya pada laman profile. Laman profile 

pengguna dapat dilihat pada Gambar 4.7. 

 

Gambar 4.7 Laman profile pengguna 

 

4.1.3.5 Laman Konsultasi Pengguna 

Laman konsultasi adalah proses diagnosa penyakit mata merah yang dilakukan 

oleh pengguna. Diagnosa dilakukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan sistem, sampai pada akhirnya akan muncul kesimpulan dari diagnosa yang 

diderita. Laman konsultasi pengguna dapat dilihat pada Gambar 4.8 dan Gambar 4.9.  
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Gambar 4.8 Laman konsultasi gejala pengguna 

 

Gambar 4.8 akan muncul beberapa kali, sesuai dengan tingkat kedalaman decision tree. 

Pengguna dapat memilik 'Ya' jika pertanyaan yang diajukan sesuai dengan keadaan 

yang dialami. Jika pertanyaan yang diajukan sistem tidak sesuai dengan keadaan yang 

dialami, pengguna dapat memilih 'Tidak'. 

 

Gambar 4.9 Laman konsultasi kesimpulan pengguna 

 

Gambar 4.9 menampilkan hasil diagnosa sistem berdasarkan atas pertanyaan yang 

dijawab pengguna pada Gambar 3.8. Pada tahapan ini, pengguna dapat melakukan 

konsultasi lainnya kembali. Berikut ini source code inferensi dalam proses diagnosa 

penyakit pengguna oleh sistem, ditunjukkan pada Listing 4.1. 

Listing 4.1 Source code diagnosa penyakit pengguna oleh sistem 

 

foreach ($read_semua_inferensi as $data_inferensi) { 

echo"<h3style='text-align:justify;text-justify:inter-word;'>".                                                                      

$data _ inferensi['statement'].'</h3>'; 

echo '<hr/>'; 

echo"<h5style='text-align:justify;text-justify:inter-word;'>". 

$data_inferensi['keterangan'].'</h5>'; 

echo '<hr/>'; 

echo '<img  style="height: auto;  

width: auto;  

max-width: 350px;  

max-height: 350px;" 

src="'.base_url().$data_inferensi['gambar'].'">'; 
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if ($data_inferensi['selesai'] == 'N') { 

//Jika Bukan Kesimpulan 

echo '<a href="'.base_url().'index.php/User/next_pertanyaan/'. 

$data_inferensi['ya'].'" class="btn btn-success btn-lg"> 

Ya</a>    ';  

echo '<a href="'.base_url().'index.php/User/next_pertanyaan/'. 

$data_inferensi['tidak'].'" class="btn btn-danger btn-lg"> 

Tidak</a>    ';                                 

} else { 

//Jika Kesimpulan 

$username = $this->session->userdata('username'); 

$id_inferensi = $data_inferensi['id']; 

$tanggal = date("Y-m-d"); 

$data = array('username_user'=>$username, 

'id_inferensi' => $id_inferensi , 

'tanggal' => $tanggal); 

$this->HistoryModel->create_history($data);  

                

 

Implementasi code pada Listing 4.1 merupakan engine penelusuran decision tree yang 

sudah ditransfer pada database sistem. Sistem menampilkan pertanyaan pertama untuk 

memulai, sampai ditemukan sebuah kesimpulan. 

 

4.1.3.6 Laman History Pengguna 

Laman history diperuntukkan bagi pengguna untuk melihat riwayat konsultasi 

yang telah dilakukan. Laman history dapat dilihat pada Gambar 4.10. 

 

Gambar 4.10 Laman history pengguna 

 

4.1.3.7 Form Login Admin 

Admin dapat melakukan login dengan memasukkan username dan password 

yang telah ditentukan sistem. Jika username dan password yang dimasukkan benar, 

maka admin dapat mengakses laman admin sistem pakar penyakit mata merah. Form 

login admin dapat dilihat pada Gambar 4.11. 
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. 

Gambar 4.11 Form login admin 

 

4.1.3.8 Laman Awal Admin 

Admin yang berhasil melakukan login akan menuju ke laman awal. Laman awal 

admin dapat dilihat pada Gambar 4.12. 

 

Gambar 4.12 Laman awal admin 

 

4.1.3.9 Laman Inferensi 

  Laman inferensi berisi data gejala dan data penyakit yang berguna dalam 

pembangunan decision tree sistem pakar penyakit mata merah. Laman inferensi dapat 

dilihat pada Gambar 4.13. 

 

Gambar 4.13 Laman inferensi 
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4.1.3.10 Laman Ubah Data Inferensi Oleh Admin 

  Pada laman ubah data pengguna oleh admin, data pengguna dapat diubah oleh 

admin. Laman ubah data pengguna oleh admin dapat dilihat pada Gambar 4.14. 

 

Gambar 4.14 Laman ubah data inferensi oleh admin 

 

4.1.3.11 Laman User 

  Laman user berisi data pengguna yang mengakses sistem pakar penyakit mata 

merah. Laman user dapat dilihat pada Gambar 4.15. 

 

Gambar 4.15 Laman user 

 

4.1.3.12 Laman Ubah Data Pengguna Oleh Admin 

  Pada laman ubah data pengguna oleh admin, data pengguna dapat diubah oleh 

admin. Laman ubah data pengguna oleh admin dapat dilihat pada Gambar 4.16. 

 

Gambar 4.16 Laman ubah data pengguna oleh admin 
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4.2 Pengujian 

Pengujian merupakan tahap pengukuran keberhasilan sistem pakar penyakit 

mata merah. Tahapan pengujian ini dilakukan dengan metode black box, pengujian 

teoritis atas perbandingan diagnosa pakar dengan diagnosa sistem dan pengujian user 

friendly dengan parameter MOS (Mean Opinion Score). 

 

4.2.1 Pengujian Menggunakan Metode Black Box 

Metode pengujian black box ditujukan untuk pengujian fungsionalitas pada 

sistem pakar penyakit mata merah. Pengujian black box sistem pakar penyakit mata 

merah dapat dilihat pada Tabel 4.5, Tabel 4.6, Tabel 4.7, Tabel 4.8, dan Tabel 4.9. 

 

4.2.1.1 Fungsi Form Registrasi Pengguna 

Pengujian fungsi form registrasi pengguna meliputi penambahan akun bagi 

pengguna sistem. Pengujian fungsi form registrasi pengguna ditunjukkan pada Tabel 4.5 

dan dapat disimpulkan bahwa form registrasi pengguna sudah berjalan sesuai fungsinya. 

Tabel 4.5 Pengujian fungsi form registrasi pengguna 

Skenario Pengujian Hasil yang Diharapkan 
Hasil Pengujia 

Sesuai Tidak Sesuai 

Pengguna memasukan data 

username, nama, alamat, 

telepon, email dan password. 

Proses registrasi berhasil. 

√ 

 

Pengguna memasukan data 

username yang sama, nama, 

alamat, telepon, email dan 

password. 

Proses registrasi gagal. 

√ 

 

 

4.2.1.2 Fungsi Form Login Pengguna 

Pengujian fungsi form login pengguna meliputi memasukkan username dan 

password yang telah dibuat. Pengujian fungsi form login pengguna ditunjukkan pada 

Tabel 4.6 dan dapat disimpulkan bahwa form login pengguna sudah berjalan sesuai 

fungsinya. 

Tabel 4.6 Pengujian fungsi form login  pengguna 

Skenario Pengujian Hasil yang Diharapkan 
Hasil Pengujia 

Sesuai Tidak Sesuai 

Pengguna memasukan 

username dan password 

yang salah 

Proses login tidak berhasil dan tetap 

pada laman login pengguna dengan 

pesan kesalahan 

√ 

 

Pengguna memasukan 

username dan password 

yang benar 

Proses login berhasil, pengguna akan 

masuk ke laman awal pengguna.  √ 
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4.2.1.3 Fungsi Laman Pengguna 

 Pengujian fungsi laman pengguna meliputi mengakses laman profile, mengakses 

laman konsultasi, dan mengakses laman history. Pengujian fungsi laman pengguna 

ditunjukan pada Tabel 4.7 dan dapat disimpulkan bahwa laman pengguna sudah 

berjalan sesuai fungsinya. 

Tabel 4.7 Pengujian fungsi laman pengguna 

Skenario Pengujian Hasil yang Diharapkan 
Hasil Pengujia 

Sesuai Tidak Sesuai 

Pengguna memilih 

menu profile. 

Sistem dapat menampilkan laman profile 

pengguna yang bersangkutan, dan dapat 

mengubah profile sesuai keinginan pengguna 

tersebut. 

√ 

 

Pengguna memilih 

menu konsultasi, bagi 

pengguna yang 

dibatalkan 

verifikasinya. 

Sistem dapat menampilkan laman konsultasi, 

tetapi tidak dapat melakukan konsultasi pada 

sistem pakar penyakit mata merah. √ 

 

Pengguna memilih 

menu konsultasi, bagi 

pengguna yang masih 

terverifikasi. 

Sistem dapat menampilkan laman konsultasi, 

dan dapat melakukan konsultasi pada sistem 

pakar penyakit mata merah. 
√ 

 

Pengguna memilih 

jawaban sesuai 

pertanyaan yang 

diajukan sistem. 

Sistem dapat menampilkan pertanyaan 

selanjutnya sesuai dengan struktur decision 

tree. 
√ 

 

Pengguna 

menyelesaikan semua 

pertanyaan yang 

dikeluarkan sistem 

Sistem dapat menampilkan kesimpulan 

diagnosa dari seorang pengguna 
√ 

 

Pengguna memilih 

menu history, bagi 

pengguna yang 

dibatalkan 

verifikasinya. 

Sistem dapat menampilkan laman history, 

tetapi tidak ada data history. 

√ 

 

Pengguna memilih 

menu history, bagi 

pengguna yang masih 

terverifikasi. 

Sistem dapat menampilkan laman history, dan 

dapat melihat data history miliknya. 
√ 

 

Pengguna memilih 

melakukan logout pada 

sistem. 

Sistem akan membawa pengguna pada laman 

login pengguna. √ 

 

  

4.2.1.4 Fungsi Form Login Admin 

Pengujian fungsi form login admin meliputi memasukkan username dan 

password admin. Pengujian fungsi form login admin ditunjukkan pada Tabel 4.8 dan 

dapat disimpulkan bahwa form login admin sudah berjalan sesuai fungsinya. 
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Tabel 4.8 Pengujian fungsi form login admin 

Skenario Pengujian Hasil yang Diharapkan 
Hasil Pengujia 

Sesuai Tidak Sesuai 

Admin memasukan 

username dan password 

yang salah 

Proses login tidak berhasil dan tetap 

pada laman login admin dengan pesan 

kesalahan 

√ 

 

Admin memasukan 

username dan password 

yang benar 

Proses login berhasil, admin akan masuk 

ke laman awal admin.  √ 

 

 

4.2.1.5 Fungsi Laman Admin 

 Pengujian fungsi laman admin meliputi mengakses laman awal admin, 

mengakses laman inferensi, dan mengakses laman user. Pengujian fungsi laman admin 

ditunjukan pada Tabel 4.9 dapat disimpulkan bahwa laman admin sudah berjalan sesuai 

fungsinya. 

Tabel 4.9 Pengujian fungsi laman admin 

Skenario Pengujian Hasil yang Diharapkan 
Hasil Pengujia 

Sesuai Tidak Sesuai 

Admin memilih menu 

dashboard. 

Sistem dapat menampilkan laman dashboard 

admin. 
√ 

 

Admin memilih menu 

inferensi. 

Sistem dapat menampilkan data inferensi.  
√ 

 

Admin memilih 

melakukan perubahan 

pada data inferensi. 

Data inferensi dapat diubah. 

√ 

 

Admin memilih menu 

user. 

Sistem dapat menampilkan data pengguna. 
√ 

 

Admin memilih 

melakukan perubahan 

pada data pengguna. 

Data pengguna dapat diubah. 

√ 

 

Admin memilih 

melakukan 

penghapusan pada data 

pengguna. 

Data pengguna dapat dihapus. 

√ 

 

Admin memilih 

melakukan logout pada 

sistem. 

Sistem akan membawa admin pada laman 

login admin. √ 

 

 

 Pengujian sistem pakar penyakit mata merah dengan menggunakan metode 

black box telah dilakukan terhadap fungsi di dalam sistem, seperti yang ditunjukkan 

pada Tabel 4.5, Tabel 4.6, Tabel 4.7, Tabel 4.8, dan Tabel 4.9. Berdasarkan tabel-tabel 

pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa dari segi fungsionalitas sistem pakar 

penyakit mata merah berjalan dengan sebagaimana mestinya (sesuai 100%). Fungsi-

fungsi tersebut telah diuji dengan berbagai kondisi dan input data yang berbeda-beda.  
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4.2.2 Pengujian Teoritis Perbandingan Diagnosa Pakar Dengan Diagnosa Sistem  

Pengujian ini dilakukan oleh seorang pakar mata (dokter spesialis mata), pakar 

tersebut melakukan diagnosa dari gejala-gejala yang muncul pada sistem. Pengujian ini 

bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kesesuaian diagnosa pakar dan diagnosa 

sistem. 

Pakar diberikan 60 percobaan yang berisi beberapa gejala yang merunut pada 

tree dalam sistem. Pengujian dilakukan dengan terlebih dahulu menjelaskan mengenai 

sistem kepada pakar tersebut, kemudian diberikan kasus-kasus yang berisi gejala-gejala 

yang dialami maupun tidak dialami oleh penderita penyakit mata merah. Hasil diagnosa 

pakar kemudian dibandingkan dengan hasil kesimpulan diagnosa sistem.  

Hasil pengujian teoritis dari perbandingan diagnosa sistem dengan diagnosa 

pakar dapat dilihat pada Tabel 4.10. 

Tabel 4.10 Perbandingan diagnosa sistem dengan diagnosa pakar 

Percoban 

Ke- 

Kesimpulan Diagnosa Pakar Kesimpulan Diagnosa Sistem Keterangan 

 

1. Pinguekula Pinguekula 95% Sesuai 

2. Pinguekula Subconjunctival haemorrhage 33%  Tidak Sesuai 

3. Iridocyclitis, iritis Iridocyclitis, iritis 95% Sesuai 

4. Ulkus cornea Ulkus cornea 95% Sesuai 

5. Ulkus cornea Ulkus cornea 87% Sesuai 

6. Dacryocystitis  Dacryocystitis 95% Sesuai 

7. Iridocyclitis, iritis Iridocyclitis, iritis 42% Sesuai 

8. Ulkus cornea Ulkus cornea 37% Sesuai 

9. Episkleritis Subconjunctival haemorrhage 75% Tidak Sesuai 

10. Pinguekula  Pinguekula 25% Sesuai 

11. Ulkus cornea Glaucoma akut 70% Tidak Sesuai 

12. Keratitis Pterygium 61% Tidak Sesuai 

13. Kerato-conjunctivitis sicca Kerato-conjunctivitis sicca 84% Sesuai 

14. Dacryoadenitis Dacryoadenitis 8% Tidak Sesuai 

15. Conjunctivitis, allergy Dacryoadenitis 33% Tidak Sesuai 

16. Keratitis  Iridocyclitis, iritis 57% Tidak Sesuai 

17. Keratitis Keratitis 95% Sesuai 

18. Keratitis Pterygium 95% Tidak Sesuai 

19. Keratitis Keratitis 75%,  Sesuai 

20. Dacryoadenitis Conjunctivitis, allergy 88% Tidak Sesuai 

21. Pinguekula Pinguekula 95% Sesuai 

22. Pinguekula Subconjunctival haemorrhage 33%  Tidak Sesuai 

23. Keratitis Iridocyclitis, iritis 95% Tidak Sesuai 

24. Ulkus cornea Ulkus cornea 95% Sesuai 

25. Kerato-conjunctivitis sicca Ulkus cornea 87% Tidak Sesuai 

26. Dacryocystitis  Dacryocystitis 95% Sesuai 

27. Iridocyclitis, iritis Iridocyclitis, iritis 42% Sesuai 

28. Ulkus cornea Ulkus cornea 37% Sesuai 

29. Episkleritis Subconjunctival haemorrhage 75% Tidak Sesuai 
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Tabel 4.10 Perbandingan diagnosa sistem dengan diagnosa pakar (lanjutan) 

Percoban 

Ke- 

Kesimpulan Diagnosa Pakar Kesimpulan Diagnosa Sistem Keterangan 

 

30. Pterygium Pinguekula 25% Tidak Sesuai 

31. Keratitis Glaucoma akut 70% Tidak Sesuai 

32. Ulkus cornea Pterygium 61% Tidak Sesuai 

33. Kerato-conjunctivitis sicca Kerato-conjunctivitis sicca 84% Sesuai 

34. Pterygium Dacryoadenitis 8% Tidak Sesuai 

35. Pterygium Dacryoadenitis 33% Tidak Sesuai 

36. Iridocyclitis, iritis Iridocyclitis, iritis 57% Sesuai 

37. Pinguekula Pinguekula 75% Sesuai 

38. Pterygium Pinguekula 91% Tidak Sesuai 

39. Dacryocystitis Chalazion 85% Tidak Sesuai 

40. Normal Sehat 90% Sesuai 

41. Trachoma Trachoma 95% Sesuai 

42. Entropion Entropion 95% Sesuai 

43. Keratitis Kerato-conjunctivitis sicca 95% Tidak Sesuai 

44. Endophtalmitis Endophtalmitis 95% Sesuai 

45. Kerato-conjunctivitis sicca Pterygium 95% Tidak Sesuai 

46. Ulkus cornea Ulkus cornea 95% Sesuai 

47. Glaucoma akut Glaucoma akut 95% Sesuai 

48. Keratitis Iridocyclitis, iritis 95% Tidak Sesuai 

49. Dacryocystitis Dacryocystitis 95% Sesuai 

50. Conjunctivitis, viral Conjunctivitis, viral 95% Sesuai 

51. Conjunctivitis, allergy Conjunctivitis, allergy 95% Sesuai 

52. Conjunctivitis, bacterial Blepharitis 95% Tidak Sesuai 

53. Hordeolum Hordeolum 95% Sesuai 

54. Conjunctivitis, bacterial Conjunctivitis, bacterial 95% Sesuai 

55. Conjunctivitis, bacterial Conjunctivitis, mycosis 95% Tidak Sesuai 

56. Pinguekula Pinguekula 95% Sesuai 

57. Pterygium Subconjunctival haemorrhage 95% Tidak Sesuai 

58. Hordeolum Dacryoadenitis 95% Tidak Sesuai 

59. Keratitis Keratitis 95% Sesuai 

60. Chalazion Chalazion 95% Sesuai 

 

Kesesuaian perbandingan diagnosa pakar dengan sistem adalah 33 percobaan 

dengan hasil sesuai dan 27 percobaan dengan hasil tidak sesuai. Persentase kesesuaian 

diagnosa pakar dengan diagnosa sistem adalah 55%, hal ini dapat dihitung sebagai 

berikut: 

Persentase kesesuaian = (Hasil sesuai / Jumlah percobaan) x 100% 

      = (33/60) x 100% 

      = 55% 

Tingkat kesesuaian diagnosa yang rendah dikarenakan faktor-faktor keilmuan 

yang dimiliki oleh pakar. Pakar mendiagnosa pasien dengan mempertimbangkan 

riwayat penyakit pasien, sebab akibat terjadinya suatu gangguan mata merah yang 
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dialami pasien, gejala yang dimiliki pasien, serta faktor klinis pasien. Sedangkan sistem 

mendiagnosa pasien hanya bertumpu pada gejala yang dimiliki pasien.  

Sebagai contoh, pada percobaan ke-17 dan percobaan ke-18 terdapat hasil data 

yang terlihat janggal. Dikarenakan menurut data yang sudah dikumpulkan sebelumnya, 

percobaan ke-17 memiliki diagnosa Keratitis 95% dan percobaan ke-18 seharusnya 

memiliki diagnosa Pterygium 95%. Akan tetapi berdasarkan diagnosa pakar percobaan 

ke-17 dan percobaan ke-18 memiliki diagnosa yang sama yaitu Keratitis, hal ini karena 

pada dasarnya Keratitis dan Pterygium memiliki sejumlah besar kesamaan pada data 

gejala. Jumlah gejala pada Keratitis adalah 11 gejala, jumlah gejala pada Pterygium 

adalah 13 gejala, dan data jumlah gejala yang sama pada kedua penyakit ini adalah 8 

gejala. Rincian dari pembahasan ini dapat dilihat pada Tabel 4.11. 

Tabel 4.11 Tabel gejala percobaan yang dijadikan contoh 
No. Percobaan 

Ke - 

Gejala Percobaan Keterangan 

1. 17 1. Adanya penurunan penglihatan?: 

YA 

2. Sakit atau nyeri atau perih pada 

mata?: YA 

3. Penglihatan buram atau kabur?: YA 

4. Peka terhadap cahaya?: YA 

5. Terasa ganjalan tidak nyaman atau 

seperti ada benda asing pada 

mata?: YA 

6. Mata berair?: YA 

7. Lebih sering berkedip?: YA 

8. Mata merah terjadi dalam waktu-

waktu tertentu?: YA 

9. Kelopak mata membengkak?: YA 

10. Mata bengkak?: YA 

11. Keluarnya kotoran mata?: TIDAK 

12. Bintik kuning keputihan di mata 

anda, pada bagian hitam (bola 

mata) ?: YA 

13. Rasa pegal pada mata?: TIDAK 

Sudah memenuhi semua gejala yang 

dibutuhkan untuk mencapai 

kesimpulan Keratitis 95%, berikut 

gejala-gejala dengan kesimpulan 

Keratitis 95%: 

 Adanya penurunan. 

 Sakit atau nyeri atau perih pada 

mata. 

 Penglihatan buram atau kabur. 

 Peka terhadap cahaya. 

 Terasa ganjalan tidak nyaman 

atau seperti ada benda asing pada 

mata. 

 Mata berair. 

 Lebih sering berkedip. 

 Mata merah terjadi dalam waktu-

waktu tertentu. 

 Kelopak mata membengkak. 

 Mata bengkak. 

 Bintik kuning keputihan di mata, 

pada bagian hitam (bola mata). 

  



81 
 

Tabel 4.11 Tabel gejala percobaan yang dijadikan contoh (lanjutan) 
No. Percobaan 

Ke - 

Gejala Percobaan Keterangan 

2. 18 1. Adanya penurunan penglihatan?: 

YA 

2. Sakit atau nyeri atau perih pada 

mata?: YA 

3. Penglihatan buram atau kabur?: YA 

4. Peka terhadap cahaya?: YA 

5. Terasa ganjalan tidak nyaman atau 

seperti ada benda asing pada 

mata?: YA 

6. Mata berair?: YA 

7. Lebih sering berkedip?: YA 

8. Mata merah terjadi dalam waktu-

waktu tertentu?: YA 

9. Kelopak mata membengkak?: 

TIDAK 

10. Rasa panas pada mata?: YA 

11. Mata kering?: YA 

12. Dehidrasi berlebihan?: YA 

13. Rasa gatal pada mata?: YA 

14. Bintik kuning keputihan di mata 

anda, pada bagian putih?: YA 

 

Sudah memenuhi semua gejala yang 

dibutuhkan untuk mencapai 

kesimpulan Pterygium 95%, berikut 

gejala-gejala dengan kesimpulan 

Pterygium 95%: 

 Adanya penurunan penglihatan. 

 Sakit atau nyeri atau perih pada 

mata. 

 Penglihatan buram atau kabur. 

 Peka terhadap cahaya. 

 Terasa ganjalan tidak nyaman 

atau seperti ada benda asing pada 

mata. 

 Mata berair. 

 Lebih sering berkedip. 

Mata merah terjadi dalam waktu-

waktu tertentu. 

 Rasa panas pada mata. 

 Mata kering. 

 Dehidrasi berlebihan. 

 Rasa gatal pada mata. 

Bintik kuning keputihan di mata 

anda, pada bagian putih. 

 

Melalui data Tabel 4.12 dapat disimpulkan bahwa diagnosa pakar tidak hanya 

bergantung pada gejala-gejala yang dialami pasien saja, tetapi harus melalui 

pemeriksaan klinis juga. Hal inilah yang menjadi perbedaan diagnosa pakar dengan 

diagnosa sistem. Grafik hasil pengujian teoritis diagnosa pakar dengan diagnosa sistem 

dapat dilihat pada Gambar 4.17. 

 

Gambar 4.17 Grafik kesesuaian hasil pengujian perbandingan diagnosa pakar dengan diagnosa 

sistem. 

 

Kesesuaian hasil pengujian perbandingan diagnosa pakar dengan diagnosa sistem 

adalah sebesar 55%. Hal ini menunjukkan bahwa sistem ini tidak dapat menggantikan 
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peran seorang pakar dalam menganalisa suatu penyakit mata merah, karena sistem ini 

tidak dapat mendeteksi faktor klinis pasien sebagaimana pakar. 

 

4.2.3 Pengujian User Friendly Dengan Parameter MOS (Mean Opinion Score). 

Pengujian ini dilakukan oleh beberapa orang yang akan menggunakan sistem. 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas user friendly sistem terhadap 

pengguna. Pengujian dilakukan oleh 30 responden yang berasal dari mahasiswa. 

Pengujian dilakukan dengan menjelaskan maksud pengujian sistem kepada responden 

terlebih dahulu, kemudian responden mencoba sistem secara langsung. Responden 

dapat memberikan penilaian terhadap sistem melalui kuesioner.  

Hasil kuesioner responden akan dihitung dengan parameter MOS (Mean 

Opinion Score) untuk mendapatkan kesimpulan hasil pengujian. Berikut isi dari 

kuesioner tersebut : 

1. Tampilan dan desain sistem ini sederhana dan menarik. 

2. Sistem ini mudah digunakan. 

3. Sistem ini memiliki kecocokan font, warna dan background pada setiap 

halaman. 

4. Sistem ini memiliki konten yang rapi. 

5. Navigasi dan menu pada sistem ini cukup sederhana. 

Dari isi kuesioner tersebut, responden diminta untuk memberikan penilaian dengan 

pilihan sesuai Tabel 4.12. 

Tabel 4.12 Skala opinion dan bobot 

Jawaban Keterangan 
Bobot Nilai 

(Bi) 
Kelompok 

SS Sangat Setuju 5 Good 

S Setuju 4 Good 

KS Kurang Setuju 3 Neutral 

TS Tidak Setuju 2 Bad 

STS Sangat Tidak Setuju 1 Bad 

 

Berdasarkan penilaian kuesioner tersebut, dilakukan perhitungan skor rata-rata 

jawaban yang diberikan responden pada setiap atribut pertanyaan. Skor rata-rata 

tersebut dapat dihitung dengan persamaan (4-1). 
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∑     

 
                                                                                            (4-1) 

dimana :  

mean pi  : Rata-rata skor setiap atribut pertanyaan, 

Si  : Jumlah responden yang memilih setiap atribut jawaban, 

Bi  : Bobot setiap atribut pertanyaan, dan 

n   : Jumlah responden. 

Persamaan (4-2) digunakan untuk mencari Mean Opinion Score atau mencari total skor 

rata-rata yang diberikan responden pada seluruh atribut pertanyaan. 

     
∑         
   

 
                                                                                         (4-2) 

dimana : 

MOS  : Total skor rata-rata seluruh atribut pertanyaan, dan 

k  : Jumlah atribut pertanyaan. 

Pengujian dengan parameter MOS sistem pakar penyakit mata merah ini dapat dilihat 

pada Tabel 4.13. 

Tabel 4.13 Pengujian dengan parameter MOS  

No. Pertanyaan 
SS 

(5) 

S 

(4) 

KS 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

Total 
Mean pi 

1 Pertanyaan 1 12 17 1   30 4.36 

2 Pertanyaan 2 5 21 4   30 4.03 

3 Pertanyaan 3 9 16 5   30 4.13 

4 Pertanyaan 4 7 21 2   30 4.16 

5 Pertanyaan 5 9 21    30 4.3 

 Sub total 42 96 12   150 20.98 

MOS (Mean Opinion Score)  4.19 

 

Berdasarkan hasil pengujian MOS yang dilakukan oleh 30 responden, 

didapatkan hasil MOS = 4.19. Rincian penilaian hingga MOS dapat dilihat pada Tabel 

4.13, menunjukkan bahwa sistem pakar penyakit mata merah ini memiliki kualitas user 

friendly yang baik yaitu mudah digunakan (hasil uji MOS ≥ 4.00). Pernyataan kualitas 

user friendly yang baik ini didasari pada Tabel 4.12, bahwa nilai 4-5 dinyatakan good 

(baik). 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari sistem pakar mata merah ini adalah: 

1. Berdasarkan hasil pengujian black box pada web sistem pakar penyakit mata merah, 

semua fungsi dapat berjalan dengan baik dan sesuai sebagaimana mestinya, 

pengujian dilakukan dengan input data yang berbeda-beda, sehingga menunjukkan 

bahwa fungsi yang ada dalam sistem pakar penyakit mata merah ini telah berjalan 

sesuai fungsinya. 

2. Sistem pakar penyakit mata merah ini dapat melakukan diagnosa berbagai penyakit 

mata merah yang diderita pengguna dengan persentase kesesuaian dengan diagnosa 

pakar mencapai 55%. 

3. Berdasarkan hasil pengujian MOS (Mean Opinion Score) yang dilakukan pada 30 

responden (MOS = 4.19), menunjukkan bahwa sistem pakar penyakit mata merah 

ini telah berjalan dengan tampilan yang baik dan mudah digunakan (hasil uji MOS ≥ 

4.00). 

 

5.2 Saran 

Saran yang dapat diambil dari sistem pakar mata merah ini adalah: 

1. Meningkatkan kesesuaian diagnosa sistem dengan pakar menggunakan komponen 

faktor-faktor keilmuan yang dimiliki oleh pakar, seperti mempertimbangkan riwayat 

penyakit pasien, sebab akibat terjadinya suatu gangguan mata merah yang dialami 

pasien, gejala yang dimiliki pasien, serta faktor klinis pasien.  

2. Mengembangkan sistem pakar berbasis web, yang tidak hanya mencakup mata 

merah saja. Dengan mencakup berbagai macam penyakit, akan memudahkan 

masyarakat untuk memahami penyakit yang diderita sehingga dapat meningkatkan  

taraf kesehatan di masyarakat. 

3. Membangun sebuah sistem yang dapat mengakuisisi data-data penyakit secara 

dinamis, untuk mempersingkat waktu pembangunan sistem yang lebih besar di masa 

yang akan datang. 

 


