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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1. Implementasi Program 

Implementasi program menjelaskan bagaimana website yang telah dibuat 

dapat di akses melalui komputer. Sistem pakar ini bisa dijalankan pada 

setiap  komputer yang memiliki koneksi internet di manapun dan kapanpun. 

4.1.2. Tampilan Program 

4.1.2.1. Halaman Utama User 

Halaman ini merupakan halaman default yang akan tampil pertama kali 

ketika user atau pengguna membuka website. Di dalam halaman ini 

terdapat juga beberapa pilihan menu antara lain: menu beranda, menu 

konsultasi dan menu hasil konsultasi. Tampilan halaman utama dapat 

dilihat pada gambar 4.1 berikut ini. 

 

Gambar 4.1 Tampilan Menu Utama 
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4.1.2.2. Menu Konsultasi 

Menu konsultasi digunakan oleh user untuk melakukan konsultasi dengan 

sistem pakar mengenai gejala-gejala yang terjadi pada ikan lele. Menu 

konsultasi dapat dilihat pada gambar 4.2 berikut. 

 

Gambar 4.2 Menu Konsultasi 

User harus mengisi nama untuk melakukan konsultasi. Setelah menekan 

tombol lanjutkan, maka akan tampil beberapa gejala dan nilai kepastian 

user  yang harus dipilih sesuai dengan yang di alami oleh ikan lele seperti 

pada gambar berikut ini. 

 

Gambar 4.3  Gejala pada Halaman Konsultasi 
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4.1.2.3. Halaman Hasil Konsultasi 

Setelah memilih gejala penyakit, maka akan tampil hasil presentase 

penyakit yang diderita oleh ikan lele beserta keterangan dan saran 

penanggulangannya. Gambar 4.4 berikut merupakan hasil diagnosa 

penyakit. 

 

Gambar 4.4 Presentase Penyakit yang Diderita 

 

 

Gambar 4.5 Hasil Diagnosa dan Saran Penanggulangannya 

 

4.1.3. Integrasi dan Pengujian Sistem 

4.1.3.1. Menu Login Admin 

Menu login ini hanya dapat digunakan oleh admin untuk masuk ke dalam 

sistem dan merubah database di dalam sistem. 
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4.1.3.1.1. Login Gagal 

Jika admin salah menginput username atau password, maka menu login 

dapat dilihat pada gambar 4.6 berikut. 

 

Gambar 4.6 Halaman Login Gagal 

4.1.3.1.2. Login Sukses 

Apabila admin berhasil melakukan login maka akan langsung menuju 

ke halaman utama admin. 

4.1.3.2. Halaman Utama Admin 

Halaman ini merupakan halaman default yang akan tampil pertama kali 

ketika admin berhasil login. Di dalam halaman ini terdapat juga beberapa 

pilihan menu antara lain: menu beranda,menu data penyakit, menu data 

gejala, menu daftar konsultasi, menu basis pengetahuan, menu data 

pengguna, menu konsultasi dan menu hasil konsultasi. Tampilan halaman 

utama admin dapat dilihat pada gambar 4.7 berikut ini. 
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Gambar 4.7 Halaman Utama Admin 

4.1.3.3. Menu Data Penyakit 

Menu data penyakit merupakan menu yang dapat digunakan admin untuk 

menambah, mengedit dan menghapus data-data penyakit. Menu data 

penyakit dapat dilihat pada gambar 4.8 berikut ini. 

 

Gambar 4.8 Halaman Data Penyakit 

4.1.3.4. Menu Data Gejala 

Menu data gejala merupakan menu yang dapat digunakan admin untuk 

menambah, mengedit dan menghapus data-data gejala. Menu data gejala 

dapat dilihat pada gambar 4.9 berikut ini. 
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Gambar 4.9 Halaman Data Gejala 

4.1.3.5. Menu Daftar Konsultasi 

Menu daftar konsultasi merupakan halaman yang menampilan siapa saja 

pengguna yang telah menggunakan website sistem pakar ini. Halaman 

daftar konsultasi dapat dilihat pada gambar 4.10 berikut. 

 

Gambar 4.10 Halaman Daftar Konsultasi 

4.1.3.6. Menu Basis Pengetahuan 

Menu basis pengetahuan merupakan sebuah halaman yang dapat 

digunakan oleh admin untuk menambah basis pengetahuan sebagai 

penentu presentase penyakit pada website. Halaman basis pengetahuan 

dapat dilihat pada gambar 4.11 berikut. 
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Gambar 4.11 Halaman Basis Pengetahuan 

4.1.3.7. Menu Data Pengguna 

Menu data pengguna merupakan halaman yang menampilkan data 

pengguna yang dapat melakukan perubahan pada website ini. Halaman 

data pengguna dapat di lihat pada gambar 4.12 berikut ini. 

 

Gambar 4.12 Halaman Data Pengguna 

4.1.4. Operasi dan Pemeliharaan 

Tidak menutup kemungkinan website sistem pakar ini mengalami 

perubahan setelah digunakan oleh user. Perubahan bisa terjadi karena 

adanya kesalahan yang muncul dan tidak terdeteksi saat pengujian atau 

perangkat lunak harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Perubahan juga 
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dapat terjadi setelah kurun waktu tertentu, misalkan ada penyakit baru yang 

belum tercamtum dalam website sistem pakar ini. 

4.2. Hasil Pengujian 

Dalam website sistem pakar ini, penulis menggunakan bahasa pemrograman PHP 

dan menggunakan database MySQL. Software yang digunakan untuk membuat 

website ini adalah: 

1. OS Windows 7 Ultimate 64 Bit 

2. XAMPP v3.2.2 

3. Adobe Dreamweaver CS6 

4. Adobe Photoshop CS6 

5. Star UML 

Hardware yanng digunakan untuk membuat aplikasi ini adalah: 

1. Processor Core i3 

2. 4GB RAM 

3. 320 Hardisk 

 

4.2.1.  Pengujian Certainty Factor 

Pengujian Certainty Factor ini dilakukan dengan cara membandingkan hasil 

perhitungan dari sistem dan hasil perhitungan manual. 

Perhitungan nilai CF untuk Diagnosa Penyakit pada Ikan Lele jika pengguna 

menginputkan gejala dan memiliki tingkat keyakinan sebagai berikut: 

No Kode Gejala Keyakinan Pengguna 

1 G01 Warna tubuh menjadi gelap Mungkin Ya 

2 G02 Kulit kesat dan timbul pendarahan Kemungkinan Besar Ya 

3 G03 Ikan lele bernapas megap-megap Kemungkinan Besar Ya 

4 G10 Ikan lele selalu timbul atau 

mengapung di permukaan air 

Hampir Pasti Ya 
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Kemudian konversi nilai keyakinan ke nilai CF menjadi tabel di bawah: 

No Kode Gejala 
Nilai CF 

Pengguna 

1 G01 Warna tubuh menjadi gelap 0.7 

2 G02 Kulit kesat dan timbul pendarahan 0.8 

3 G03 Ikan lele bernapas megap-megap 0.8 

4 G10 Ikan lele selalu timbul atau 

mengapung di permukaan air 

0.9 

 

a. Hitung nilai CF1, CF2, … CFn  

Perhitungan ini menggunakan rumus persamaan 2 sebagai berikut: 

CF(H,E) = CF(E,E) * CF(H,E)   

CF1 = 0.7 x 0.7 = 0.49 

CF2 = 0.8 x 0.8 = 0.64 

CF3 = 0.8 x 0.8 = 0.64 

CF4 = 0.7 x 0.9 = 0.63 

b. Hitung CF Kombinasi 

Perhitungan berikutnya menggunakan rumus CF Kombinasi sebagai 

berikut: 

            

{
 

 
                                                      

       

                    
                                  

                                                     

 

1) CF1 dan CF2 

CF1 > 0 dan CF2 > 0 

Cfbaru1  = 0.49 + (0.64 * (1 – 0.64))  

= 0.49 + (0.64 * 0.51)  

= 0.8164 

2) Cfbaru1 dan CF3 

Cfbaru1 > 0 dan CF3 > 0 

Cfbaru2  = 0.8164 + (0.64 * (1 – 0.8164))  

= 0.8164 + (0.64 * 0.1836)  = 0.9339 
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3) Cfbaru2 dan CF4 

Cfbaru2 > 0 dan CF4 > 0 

Cfbaru3  = 0.9339 + (0.63 * (1 – 0.9339))  

= 0.9339 + (0.63 * 0.0661)  

= 0.9755 

Sedangkan perhitungan yang dihasilkan oleh sistem adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 4.13 Halaman Hasil Diagnosa 


