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BAB IV 

HASIL DAN UJI COBA 

 

IV.1.  Tampilan Hasil 

 Pada bab ini akan dijelaskan tampilan hasil dari aplikasi yang telah dibuat, 

yang digunakan untuk memperjelas tentang tampilan-tampilan yang ada pada 

aplikasi sistem pakar. Sehingga hasil implementasinya dapat dilihat sesuai dengan 

hasil program yang telah dibuat. Dibawah ini akan dijelaskan tiap-tiap tampilan 

yang ada pada program. 

IV.1.1.Tampilan Menu Beranda 

  Tampilan halaman utama merupakan tampilan beranda pada aplikasi. 

Gambar tampilan halaman beranda dapat dilihat pada gambar IV.1. berikut ini: 

 

          Gambar IV.1. Tampilan Menu Beranda 
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IV.1.2. Tampilan Menu Tentang Penyakit 

  Tampilan tentang penyakit menjelaskan tentang  faktor – faktor mengenai 

penyebab itik dapat terserang  penyakit.  Gambar  tampilan tentang penyakit dapat 

dilihat pada gambar IV.2.  berikut ini : 

 

Gambar IV.2. Tampilan Menu Tentang Penyakit 

IV.1.3. Tampilan Menu Jenis Penyakit 

  Tampilan jenis penyakit menjelaskan jenis penyakit yang sering 

menyerang itik ratu . 

Gambar tampilan jenis penyakit dapat dilihat pada gambar IV.3. berikut ini : 
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Gambar IV.3. Tampilan Menu Jenis Penyakit 

IV.1.4. Tampilan Menu Konsultasi Penyakit 

   Tampilan halaman konsultasi penyakit merupakan tampilan dimana user 

akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh sistem dengan menjawab ya atau 

tidak. Gambar tampilan konsultasi  penyakit dapat dilihat pada gambar IV.4. 

berikut ini : 

 

Gambar IV.4. Tampilan Menu Konsultasi Penyakit 
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IV.1.5. Tampilan Hasil Konsultasi 

  Tampilan Tampilan ini merupakan tampilan hasil diagnosa penyakit 

setelah user menjawab pertanyaan yang diberikan oleh sistem. Gambar tampilan 

hasil konsultasi ditunjukkan pada gambar IV.5. berikut ini: 

 

Gambar IV.5. Hasil Konsultasi 
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IV.1.6.  Tampilan Menu Login Pakar 

 Tampilan ini merupakan tampilan untuk pakar sebelum masuk ke menu 

pakar dengan mengisi username dan password. Gambar tampilan login pakar 

ditunjukkan pada gambar IV.6. berikut ini: 

 

Gambar IV.6. Tampilan Menu Login Pakar 

IV.I.7.  Tampilan Awal Input Data Gejala 

Tampilan ini merupakan tampilan awal ketika pakar berhasil login. 

Gambar tampilan menu pakar ditunjukkan pada gambar IV.7. berikut ini: 

 

Gambar IV.7. Tampilan  Awal Input Data Gejala 

IV.1.8. Tampilan Menu Input Data Gejala 

 Tampilan menu input data gejala merupakan tampilan untuk 

memanipulasi data gejala dimana pakar dapat menambah, mengubah dan 



84 

 

menghapus gejala. Gambar tampilan gejala ditunjukkan pada gambar IV.8. 

berikut ini: 

 

          Gambar IV.8. Tampilan Menu Input Data Gejala 

IV.1.9.Tampilan Menu Input Data Penyakit 

Tampilan menu input data penyakit merupakan tampilan untuk 

memanipulasi data penyakit dimana pakar dapat menambah, mengubah dan 

menghapus penyakit. Gambar tampilan penyakit ditunjukkan pada gambar IV.9. 

berikut ini: 
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Gambar IV.9. Tampilan Menu Input Data Penyakit 

IV.1.10.Tampilan Menu Input Data Rule 

 Tampilan menu input data rule merupakan tampilan untuk memanipulasi  

rule dimana pakar dapat menambah, mengubah dan menghapus rule. Gambar 

tampilan relasi ditunjukkan pada gambar IV.10. berikut ini: 

 

Gambar VI.10. Tampilan Menu Input Data Rule 

IV.1.11. Tampilan Menu Input Data Solusi 
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  Tampilan ini merupakan tampilan untuk memanipulasi solusi dimana 

pakar dapat menambah, mengubah dan menghapus solusi. Gambar tampilan 

solusi ditunjukkan pada gambar IV.11. berikut ini: 

 

Gambar IV.11. Tampilan Menu Input Data Solusi 

IV.2. Pembahasan 

Dalam perancangan “Sistem Pakar Mendiagnosa Penyakit Pada Itik Ratu 

Menggunakan Metode Teorema Bayes”, penulis menggunakan bahasa 

pemrograman PHP dengan memakai Macromedia Dreamwaver sebagai 

softwarenya dan menggunakan MySQL (phpMyAdmin) sebagai database. 

Perintah yang ada pada program yang penulis buat juga cukup mudah 

untuk dipahami karena user hanya perlu mengklik link atau tombol yang sudah 

tersedia sesuai dengan kebutuhan. 

Software yang digunakan untuk membuat aplikasi ini adalah: 

1. Windows7 

2. Macromedia Dreamwaver 

3. MySQL (phpMyAdmin) 
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Hardware yang digunakan untuk membuat aplikasi ini adalah: 

1. TOSHIBA Intel® Celeron® CPU B815 

2. 2GB Memory 

3. GB Hardisk 

 Pada aplikasi sistem pakar yang telah dibuat  dapat dijelaskan bahwa pada 

aplikasi sistem pakar dapat memberikan informasi mengenai faktor – faktor 

penyebab penyakit itik , jenis – jenis penyakit sehingga user dapat mengetahui apa 

saja penyebab penyakit itik terserang penyakit dan mengetahui jenis - jenis 

penyakit itik. User juga dapat melakukan konsultasi pada sistem ini dengan 

menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh sistem dan sistem akan 

memberikan penjelasan tentang penyakit yang menyerang itik dan sistem juga 

memberikan solusinya. 

 Pada aplikasi sistem pakar ini untuk menambah, mengupdate dan 

menghapus data gejala, data penyakit, data rule, dan data solusi hanya dapat 

dilakukan oleh  pakar.  

 

IV.2.1 Uji Coba Sistem 

IV.2.1.1. Pengujian Data Gejala  

Pengujian gejala merupakan proses uji coba untuk gejala. Data pengujian 

gejala dapat dilihat pada tabel IV.1. berikut ini: 

Tabel IV.1. Data Pengujian Gejala  

kode_gejala Gejala 

KG26 Timbul bintil bintil pada kaki, mata dan  paruh 
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KG27 Keluar cairan dari hidung 

 

Memanipulasi data gejala dapat dilakukan dengan menekan tombol 

tambah. Untuk proses lain dapat dilakukan dengan mengklik tombol sesuai 

dengan kebutuhan. Hasil pengujian dapat dilihat pada gambar IV.12 berikut ini: 

 

Gambar IV.12 Pengujian  Data Gejala 

IV.2.1.2. Pengujian Data Penyakit 

     Pengujian data penyakit merupakan proses uji coba untuk penyakit pada 

itik ratu. Data pengujian data penyakit dapat dilihat pada tabel IV.2 berikut ini: 

Tabel IV.2. Pengujian Data Penyakit 

Kode  Penyakit Probabilitas 
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KP1 Salmonellosis 0.4 

KP2 Botulismus 0.3 

 

Memanipulasi data penyakit dapat dilakukan dengan menekan tombol 

Ubah. Untuk proses lain dapat dilakukan dengan mengklik tombol sesuai dengan 

kebutuhan. Hasil pengujian dapat dilihat pada gambar IV.13. berikut ini : 

 

Gambar IV.13. Pengujian Data Penyakit  

IV.2.1.3. Pengujian Data Rule 

Pengujian gejala merupakan proses uji coba untuk rule. Data pengujian 

rule  dapat dilihat pada tabel IV.3. berikut ini: 

Tabel IV.3.  Pengujian  Data Rule 

Kode Penyakit Gejala Probabilitas 

KR1 Salmonellosis Kotoran itik encer dan berwarna 

hijau keputihan 

0.5 

KR2 Salmonellosis Itik sulit bernafas 0.3 
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Memanipulasi data rule  dapat dilakukan dengan menekan tombol ubah 

Untuk proses lain dapat dilakukan dengan mengklik tombol sesuai dengan 

kebutuhan. Hasil pengujian dapat dilihat pada gambar IV.14 berikut ini: 

 

Gambar IV.14 Pengujian  Data Rule 

IV.2.1.4. Pengujian Data Solusi 

Pengujian gejala merupakan proses uji coba untuk solusi. Data pengujian 

solusi  dapat dilihat pada tabel IV.4 berikut ini: 

Tabel IV.3. Pengujian Data Solusi 

Kode Penyakit Solusi 
KS1 Salmonellosis Pencegahan dengan meningkatkan sanitasi kandang. 

Apabila ada itik yang terkena, segera isolasi dan 

diberi pengobatan.  Jika ada itik ysng terserang 

segera diobati dengan member antibiotik seperti 

Sulfaquinoxalin, Sufadimidin, atau  Furasolidone. 

Dosis pemberiannya sesuai petunjuk pemakaian dari 
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produsen obat tersebut. 

 

KS2 Botullismus Pencegahan dengan cara selalu membuang bangkai 

itik apabila ada yang mati serta menjaga kebersihan 

tempat pakan dan minum. Sisa pakan yang 

berceceran dibersihkan dari lantai. Pengobatan 

dilakukan dengan memberi obat pencuci racun dalam 

saluran pencernaan. Seperti  Laxantia, Neo 

Terramicin dan Mycomas yag dosisnya sesuai 

petunjuk pemakaian. 

 

Memanipulasi data solusi dapat dilakukan dengan menekan tombol Hapus. 

Untuk proses lain dapat dilakukan dengan mengklik tombol sesuai dengan 

kebutuhan. Hasil pengujian dapat dilihat pada gambar IV.15 berikut ini: 

 

Gambar IV.15. Pengujian Data Solusi 

IV.2.1.5. Pengujian Hasil Konsultasi  
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User dapat melakukan konsultasi pada halaman konsultasi penyakit, 

dimana sistem kan memberikan pertanyaan pertanyaan dan user cukup menjawab 

pertanyaan dengann jawab “Ya” dan “Tidak”. Dan pengujian dilakukan pada 

halaman  konsultasi penyakit yang  mana user telah   rmenjawab pertanyaan dari 

aplikasi sistem pakar yang ditunjukan pada gambar IV.16 berikut ini : 

 
 

Gambar IV.16. Tampilan Halaman Konsultasi Penyakit 

  

 Berikut ini contoh pengujian dari halaman konsultasi , gejala – gejala di 

dapat dari menjawab pertanyaan pada halaman konsultasi . Gejala – gejala yang di 

pilih adalah : 

a. Itik tampak kehausan, memiliki nilai probabilitas 0,3 

b. Itik tidak banyak gerak, diam dan murung, memiliki nilai probabilitas 0,2 

c. Nafsu makan menurun, memiliki nilai probabilitas 0,3 

d. Kondisi tubuh lemah , memiliki probabilitas 0,4 

e. Nafasnya berbunyi atau ngorok , memiliki nilai probabilitas  0,8 

f. Batuk, batuk terutama pada malam hari , memiliki nilai probabilitas  0,5 

g. Keluar cairan terus dari hidung , memilik nilai probabilitas  0,3 
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Perhitungan  manual untuk mendapatkan nilai probabilitas penyakit sebagai 

berikut : 

Rumus Teorema Bayes      

 

=            0.8 + 0.7 + 0.5 + 0.3 X 100 

0.3+0.2+0.3+0.8 + 0.7 + 0.5 + 0.3 

   = 2,3 X 100 

                         3,5 

  = 0,66 x 100 =  66%  

Maka setelah perhitungan selesai , didapatkan hasil 66% untuk nilai 

probabilitas untuk menunjukan penyakit Ngorok. 

Setelah selesai menjawab pertanyaan – pertanyaan dari aplikasi sistem 

pakar maka akan munculah hasil dari konsultasi yang akan di tunjukkan pada 

gambar IV.16. sebagai berikut ini : 
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Gambar IV.16. Tampilan Hasil Konsultasi  

 Pada tampilan  hasil konsultasi dijelaskan  gejala – gejala yang dialami itik  

sesuai dengan jawaban  sewaktu  melakukan konsultasi.. kemudian sistem akan 

menampilkan persentase nilai terjangkit penyakit , kemudian untuk lebih detailnya 

nilai probabiliatas itu di dapat dari perhitungan menggunakan  teorema bayes  dari 
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nilai – nilai gejala yang dipilh. Kemudian setelah mengetahui penyakit itik apa 

yang  menyerang itik maka sistem memberikan  solusi terhadap penyakit yang 

menyerang itiik. 

IV.3. Kelebihan dan Kekurangan Sistem yang dirancang 

Adapun beberapa kelebihan yang dimiliki oleh sistem pakar ini adalah 

sebagai berikut :  

1. Aplikasi dapat mendiagnosa penyakit pada itik ratu berdasarkan gejala yang 

terdapat pada itik ratu tersebut. 

2. Aplikasi sitem pakar ini memberikan solusi penanganan penyakit terhadap 

itik. 

3. Terdapat batasan yang jelas antara pakar dan user, sehingga tidak 

sembarangan orang dapat mengakses sistem.  

4. Memberikan kemudahan terhadap user  dengan memberikan aplikasi yang 

mudah dipahami dan digunakan. 

5.  

Setiap sistem yang dibangun tentunya memiliki kekurangan, kekurangan 

yang dimiliki sistem ini adalah : 

1. Jika sistem yang dibuat tidak selalu update  sesuai dengan pengetahuan baru, 

maka sistem tidak dapat memberikan solusi yang terbaik. 

2. Jika user kurang teliti atau kurang spesifik dalam memilih kondisi, maka 

sistem akan memberikan kesimpulan yang kurang benar. 

3. Belum adanya securiti pengaman  berupa fitur anti virus sebagai media untuk 

melindungi database.  


