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BAB III 

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

3.1. Analisis Permasalahan 

 Kesehatan merupakan hal yang begitu penting bagi manusia. Ironisnya 

banyak sekali penyakit-penyakit yang pada akhirnya terlambat dideteksi sehingga 

mencapai tahap kronis yang membuatnya sulit untuk ditangani. Penyakit THT 

merupakan salah satu penyakit yang terkadang  diabaikan oleh masyarakat umum, 

hal ini dikarenakan gejala yang ada pada penyakit ini sering disepelekan karena 

dianggap adalah suatu hal yang wajar. Penderita cenderung memberikan 

penafsiran sendiri yang keliru terhadap gejala-gejala yang mereka rasakan.  

 Kemajuan teknologi mendorong setiap orang untuk memperbaharui sistem 

pelayanan kepada seorang pengguna jasa. Sistem pelayanan yang dimaksud di sini 

akan membahas tentang sistem pelayanan kesehatan. Sistem ini harus dapat 

memberikan kenyamanan kepada pasien dalam segala bidang. Hal yang perlu 

menjadi pertimbangan adalah bahwa pelayanan kesehatan konvensional banyak 

menyita waktu baik oleh pasien maupun oleh dokter yang melayani. Di samping 

itu, kurangnya dokter spesialis THT menyebabkan banyak masyarakat yang tidak 

terlayani oleh dokter. Oleh karena itu salah satu alternatif untuk mengatasi 

kendala tersebut yakni dengan merancang sebuah sistem pakar yang berisi 

pengetahuan seorang dokter dalam mendiagnosis penyakit, khususnya penyakit 

THT. 

 Sistem pelayanan kesehatan seperti ini sebenarnya dapat diganti dengan 

sistem baru yang berbasiskan web asalkan diketahui pola kerja seorang dokter 

dalam mendeteksi suatu penyakit. Sistem yang digunakan akan berbasiskan web 

sehingga sistem ini akan mudah dijangkau oleh setiap orang dalam 

pengaksesannya.  

 Aplikasi sistem pakar yang dibangun diharapkan dapat membantu 

masyarakat khususnya penderita THT dalam mendeteksi dan menerima informasi 

tentang penyakit THT yang mungkin dialami. Informasi yang dihasilkan aplikasi 
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berupa tingkat keyakinan terjangkitnya penyakit THT berdasarkan gejala fisik 

yang dialami. 

 Seorang dokter dalam mendeteksi suatu penyakit salah satunya adalah 

dengan melihat gejala-gejala klinis yang dialami pasien. Gejala-gejala tersebut 

diperoleh dari hasil jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh 

dokter kepada pasien, dokter kemudian membuat suatu kesimpulan penyakit yang 

diderita pasien serta langkah penyembuhannya. Pengobatan dan rujukan yang 

diberikan dokter sesuai dengan penyakit yang dialami pasien. 

 Cara deteksi dokter tersebut memiliki persamaan dengan model aplikasi 

Sistem Pakar untuk Deteksi Dini Penyakit THT pada Manusia dengan 

menggunakan Metode Certainty Factor (CF). Representasi penafsiran analisis 

dokter dinyatakan dalam bentuk rule sebagai tempat menyimpan pengetahuan dan 

analisa dari dokter dalam aplikasi. Dimana kedua hal tersebut dalam penyimpulan 

suatu keputusan mengacu pada fakta-fakta gejala yang didapatkan. Gejala-gejala 

yang diberikan oleh pasien, pada CF akan diberikan nilai tingkat keyakinan yang 

akan digunakan untuk mengukur tingkat kepastian suatu penyakit yang dialami 

pasien seperti yang dilakukan dokter. 

 Untuk membuat aplikasi deteksi dini penyakit THT secara akurat, 

diperlukan data mengenai jenis penyakit THT, data setiap gejala penyakit, data 

penyebab, data pencegahan serta data penanganan pengobatan (terapi). Sumber 

data atau informasi diperoleh dari seorang pakar dan berbagai literatur mengenai 

penyakit. Berikut Gambaran umum mengenai proses deteksi dini pada pasien 

penderita penyakit THT.  

 Data penyakit, gejala, penyebab, pencegahan, keterangan penanganan 

pengobatan (terapi) yang didapatkan dari para ahli medis akan dimasukkan ke 

dalam sistem untuk diproses dan diolah yang kemudian dijadikan informasi jenis 

penyakit THT yang tengah dialami. Proses tersebut dimulai dengan membuat 

Tabel penyakit, Tabel gejala, Tabel penyebab, Tabel pencegahan, dan Tabel 

keterangan (Terapi) beserta detailnya.  

 Pada Tabel gejala dan penyakit akan dilakukan proses penghitungan 

tingkat probabilitas gejala terhadap penyakit yang dialami, nilai probabilitas inilah 

yang menjadi acuan dalam perhitungan CF. Sedangkan untuk data penanganan 
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pengobatan (terapi), pakar akan melakukan penentuan bagaimana penanganan 

pengobatan (terapi) itu akan diterapkan terhadap penyakit yang telah terdeteksi. 

Terapi THT akan disesuaikan dengan jenis penyakit THT itu sendiri. 

 Untuk membuat sistem aplikasi diharuskan mengidentifikasi para 

penggunanya, karena pengguna aplikasi yang akan menentukan aplikasi ini 

berjalan baik atau tidak. Pengguna dikelompokkan menjadi 4 (empat) bagian yaitu 

admin, pakar, user dan guest (pengunjung). 

 Admin melakukan maintenance data yang berkaitan dengan user. Pakar 

melakukan segala maintenance data yang berkaitan dengan penyakit, gejala, 

penyebab, pencegahan dan penanganan pengobatan (terapi). Selain melakukan 

maintenance terhadap data-data aplikasi, pakar dan admin juga dapat melakukan 

konsultasi sama seperti user. Hal tersebut dilakukan agar admin serta pakar dapat 

melihat dan mengevaluasi apakah informasi pada sistem sudah sesuai dengan 

yang diharapkan. User atau pengguna yang telah terdaftar dapat menulis, me-

maintenance artikel/informasi yang ditulisnya, serta yang paling utama ialah user 

dapat melakukan konsultasi, kemudian menerima informasi penyakit yang 

diderita, tingkat kepastian penyakit dan terapi untuk sebagai penunjang 

kesembuhannya. Sedangkan untuk guest (pengunjung) hanya dapat membaca 

informasi artikel, membaca informasi daftar penyakit, mengirim pertanyaan serta 

saran dan juga dapat melakukan registrasi untuk mendaftar menjadi member/user 

terdaftar. 

3.2. Perancangan Sistem 

 Sebelum proses pembuatan aplikasi, dilakukan proses perancangan sistem. 

Hal ini dilakukan dengan tujuan supaya aplikasi yang dibuat dapat berfungsi 

dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan, yaitu mampu membantu dalam 

proses penentuan penyakit THT dan terapi penderita THT. Tahapan perancangan 

sistem yang dilakukan yaitu Perancangan Arsitektur, System Flow, UML 

(Usecase, Activity dan Class Diagram) serta ERD (Entity Relationship Diagram).  
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3.2.1. Perancangan Arsitektur 

 Model pengembangan dalam sistem aplikasi ini berupa perancangan 

arsitektur yang terdiri dari 4 (empat) pengguna, yaitu admin, pakar, user dan guest 

(pengunjung).  

 Admin adalah seorang administrator yang menangani fasilitas maintenance 

data yang berkaitan dengan user.  

 Pakar adalah seorang ahli medis yang menangani fasilitas maintenance 

data yang berkaitan dengan penyakit, gejala, penyebab, pencegahan dan 

penanganan pengobatan (terapi). Selain melakukan maintenance terhadap data-

data aplikasi, pakar dan admin juga dapat melakukan konsultasi sama seperti user. 

Hal tersebut dilakukan agar admin serta pakar dapat melihat dan mengevaluasi 

apakah informasi pada sistem sudah sesuai dengan yang diharapkan.  

 User adalah seorang pasien/masyarakat umum yang menggunakan aplikasi 

dimana di dalamnya terdiri dari fasilitas manajemen artikel, fasilitas konsultasi 

yaitu user/pasien melakukan input pilihan dari gejala yang ada pada daftar gejala. 

Hasil pilihan yang diberikan kepada aplikasi digunakan sebagai dasar perhitungan 

deteksi dini menggunakan metode CF untuk kemudian user menerima informasi 

penyakit yang diderita, tingkat kepastian penyakit dan terapi untuk sebagai 

penunjang kesembuhannya. Pada Gambar 3.1 dijelaskan bahwa gejala-gejala yang 

didapat dari user akan melalui proses deteksi. Sistem akan melakukan proses 

perhitungan tingkat keyakinan penyakit THT menggunakan metode CF. Dari 

perhitungan gejala fisik user akan diketahui kemungkinan pasien tersebut 

menderita penyakit Otitis Eksterna, Polip Hidung, Presbikusis, Epistaksis, Rhinitis 

Vasomotor, Abses Peritonsil atau Tuli Akibat Bising. 

 Sedangkan guest adalah seorang pengunjung aplikasi yang memiliki 

batasan dimana hanya dapat membaca informasi artikel, membaca informasi 

daftar penyakit, mengirim pertanyaan serta saran dan juga dapat melakukan 

registrasi untuk mendaftarkan diri menjadi user yang terdaftar. 

 Masukan dari pakar (dokter) dan admin akan diproses untuk menghasilkan 

suatu informasi bagi user berupa deteksi penyakit dan terapi sebagai penunjang 

kesembuhan penyakit tersebut. Perancangan arsitektur deteksi penyakit THT 

menggunakan CF dilihat pada Gambar 3.1. 
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Gambar 3.1 Perancangan Arsitektur Aplikasi Sistem Pakar untuk Deteksi Dini 

Penyakit THT menggunakan Certainty Factor. 

3.2.2. Flowchart 

 Flowchart aplikasi sistem pakar deteksi dini penyakit THT menggunakan 

metode CF memiliki beberapa alur proses bagian-bagian yang berhubungan 

dengan proses aplikasi. Flowchart aplikasi sistem pakar untuk deteksi dini dibagi 

menjadi beberapa proses, yakni flowchart proses deteksi dan flowchart alur 

aplikasi sistem pakar.  

3.2.2.1. Flowchart Proses Deteksi Dini  

 Proses deteksi dimulai ketika memasukkan gejala-gejala penyakit. Gejala-

gejala yang dimasukkan akan diproses melalui rule base untuk mengetahui 

kemungkinan penyakit berdasarkan penafsiran atau analisa pakar/dokter. Rule 

base atau umum disebut dengan knowledge base merupakan representasi 

penafsiran analisa pakar yang dinyatakan dalam bentuk rule atau aturan sebagai 
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tempat menyimpan pengetahuan dan analisa dari pakar dalam aplikasi. Berikut 

hasil analisis dan perancangan aliran sistem proses deteksi (Gambar 3.2). 

 
Gambar 3.2 Flowchart Proses Deteksi. 

Proses selanjutnya adalah proses perhitungan tingkat penyakit. 

Sebelumnya melakukan perhitungan tingkat penyakit terlebih dahulu dilakukan 

identifikasi jumlah gejala dan penyakit dari proses identifikasi rule base. Apakah 

gejala lebih dari satu, jika lebih dari satu maka aplikasi akan melakukan 

perhitungan kombinasi dari gejala yang ada.  

 Proses yang dilakukan pada Metode CF dibagi beberapa tahap, di bawah 

ini merupakan sebagian kumpulan data gejala dari salah satu penyakit, yakni  

Otitis Eksterna, yang ditunjukkan dengan adanya gejala otalgia (rasa nyeri pada 

telinga), gangguan pendengaran, telinga terasa penuh atau tertekan di liang 

telinga, dengungan pada telinga, demam (jarang), Gatal, gejala bilateral (jarang), 

dan cairan yang mengalir dari liang telinga.  

Pertama adalah perhitungan probabilitas gejala dihitung berdasarkan data 

hasil wawancara dari pakar (dokter) yang digunakan sebagai domain knowledge. 

Diketahui bahwa pakar atau dokter telah memberikan nilai CF (Rule) tiap gejala 

dari penyakit tersebut (mengacu pada 2.1), yang mana tertera sebagai berikut 

(Tabel 3.1) : 
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Tabel 3.1 Tabel aturan gejala-gejala penyakit Otitis Eksterna. 

No. Aturan Gejala-Gejala Penyakit THT CF 

1. IF Otalgia (rasa nyeri pada telinga) THEN Otitis Eksterna 1 
2. IF Gangguan/penurunan pendengaran THEN Otitis Eksterna 0,2 

3. IF Telinga terasa penuh atau tertekan (fullness) di liang telinga 
THEN Otitis Eksterna 

0,6 

4. IF Dengungan pada telinga (tinitus) THEN Otitis Eksterna 0,4 
5. IF Demam (jarang) THEN Otitis Eksterna 1 
6. IF Gatal/pruritus THEN Otitis Eksterna 0,4 
7. IF Gejala bilateral (jarang) THEN Otitis Eksterna -0,6 

8. IF Cairan (discharge) yang mengalir dari liang telinga THEN Otitis 
Eksterna 

0,4 

Perhitungan manual : 

Langkah pertama :   
CFk  = CF1 + CF2 (1 – CF1) = 1 + 0,2 (1 – 1) = 1 + 0 
  = 1  CFold1 
Langkah kedua :   
CFk1  = CFold1 + CF3 (1 – CF old1) = 1 + 0,6 (1 – 1) = 1 + 0 
  = 1  CFold2 
Langkah ketiga :   
CFk2  = CFold2 + CF4 (1 – CF old2) = 1 + 0,4 (1 – 1) = 1 + 0 
  = 1  CFold3 
Langkah keempat :   
CFk3  = CFold3 + CF5 (1 – CF old3) = 1 + 1 (1 – 1) = 1 + 0 
  = 1  CFold4 
Langkah kelima :   
CFk4  = CFold4 + CF6 (1 – CFold4) =  1 + 0,4 (1 - 1) =  1 + 0 
  = 1 CFold5 
Langkah keenam :   
CFk5  =         CFold5 + CF7 
  
       1 – min(|CFold5|,|CF7|) 

=        1 + (-0,6) 
  

     1– min(|1|,|0.6|) 
 

=    0,4 
  

    1 – 0,6 

  = 1 CFold6 
Langkah ketujuh :   
CFk6  = CFold6 + CF8 (1 – CFold6) =  1 + 0,4 (1 - 1) =  1 + 0 
  = 1 CFold7 

Berdasarkan perhitungan manual diatas, tingkat kepastian bahwa user 

menderita penyakit THT, yaitu Otitis Eksterna dengan gejala otalgia, gangguan 

pendengaran, telinga terasa penuh atau tertekan di liang telinga, dengungan pada 

telinga, demam (jarang), gatal, gejala bilateral (jarang), dan cairan yang mengalir 

dari liang telinga bernilai 1. Dengan demikian, kondisi derajat CF adalah Pasti. 
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3.2.2.2. Flowchart Alur Aplikasi Sistem Pakar  

 Hasil analisis dan rancangan aliran sistem perhitungan Certainty Factor 

(Gambar 3.3). 

 

Gambar 3.3 Flowchart Alur Aplikasi Sistem Pakar 

 Dalam aplikasi sistem pakar ini terdapat halaman utama yang bernama 

mainmenu dimana terdapat berbagai menu yaitu Beranda (Home), Artikel, Daftar 

Penyakit, Bantuan, Hubungi Kami dan Login. 

 Halaman mainmenu merupakan halaman sebagai media informasi kepada 

guest (pengunjung) mengenai berbagai hal tentang kesehatan. Informasi yang 

diberikan pada halaman ini berupa pengetahuan dan artikel/informasi mengenai 

perkembangan penyakit THT maupun penyakit umum lainnya dan informasi 

mengenai penggunaan aplikasi dan menu Login. Menu Login dapat guest 

(pengunjung) pilih apabila berkeinginan untuk mendaftarkan diri sebagai member 
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(user terdaftar). Sebelumnya telah dijelaskan bahwa pada halaman mainmenu 

terdapat menu Login, menu tersebut mengarahkan user ke halaman baru yaitu 

halaman form Login.  

3.2.3. Usecase Diagram 

Usecase Diagram merupakan pemodelan struktual yang mencerminkan 

fungsionalitas sistem yang berguna untuk menggambarkan interaksi antara 

pengguna dengan sebuah perangkat lunak. Pada aplikasi ini, terdapat 3 (tiga) actor 

utama yang mempunyai peran dan fungsinya masing-masing. 

1. User adalah seseorang pasien yang melakukan aktifitas login untuk dapat 

melakukan aktifitas konsultasi terhadap penyakit, aktifitas melihat detail hasil 

konsultasi, serta aktifitas manipulasi artikel buatan sendiri (Gambar 3.4). 

Guest merupakan seorang pengunjung biasa (bukan user terdaftar) yang dapat 

mengakses sistem aplikasi tanpa melakukan aktifitas login, guest dapat 

berubah menjadi user jika guest melakukan proses registrasi (Gambar 3.4). 

2. Admin adalah seorang administrator yang menangani fasilitas maintenance 

data user serta dapat melakukan konsultasi dalam sistem (Gambar 3.4).  

3. Pakar adalah seorang ahli medis yang menangani fasilitas maintenance data 

yang berkaitan dengan penyakit, gejala, penyebab, pencegahan dan 

penanganan pengobatan (terapi). Selain melakukan maintenance terhadap 

data-data aplikasi, pakar dapat melakukan konsultasi sama seperti user 

(Gambar 3.4).  
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Gambar 3.4  Usecase Diagram Sistem Pakar. 

3.2.4. Activity Diagram  

 Activity merupakan diagram untuk menggambarkan prosedur-prosedur 

perilaku perangkat lunak. 
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3.2.4.1.Activity Diagram Bantuan User/Pakar 

 

Gambar 3.5  Activity Diagram Bantuan User/Pakar. 

3.2.4.2.Activity Diagram Ubah Password Admin/Pakar/User   

 

Gambar 3.6  Activity Diagram Ubah Password Admin/Pakar/User. 
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3.2.4.3.Activity Diagram Hubungi Kami User/Pakar 

 

Gambar 3.7  Activity Diagram Hubungi Kami User/Pakar. 

3.2.4.4. Activity Diagram Daftar Artikel Penyakit User/Admin/Pakar 

 

Gambar 3.8  Activity Diagram Daftar Artikel Penyakit User/Admin/Pakar. 
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3.2.4.5.Activity Diagram Konsultasi Admin/Pakar/User 

 

Gambar 3.9  Activity Diagram Konsultasi Admin/Pakar/User. 

3.2.4.6. Activity Diagram Manajemen Artikel User 

 

Gambar 3.10  Activity Diagram Manajemen Artikel User. 
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3.2.4.7.Activity Diagram Artikel Guest 

 

Gambar 3.11  Activity Diagram Artikel Guest. 

3.2.4.8. Activity Diagram Registrasi Guest 

 

Gambar 3.12  Activity Diagram Registrasi Guest. 

3.2.4.9. Activity Diagram Manajemen Hubungi Kami Admin 

 

Gambar 3.13  Activity Diagram Manajemen Hubungi Kami Admin. 
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3.2.4.10.  Activity Diagram Manajemen Bantuan Admin 

 

Gambar 3.14  Activity Diagram Manajemen Bantuan Admin. 

3.2.4.11.  Activity Diagram Manajemen Artikel  Admin 

 

Gambar 3.15  Activity Diagram Manajemen Artikel Admin. 
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3.2.4.12. Activity Diagram Manajemen Data User 

 

Gambar 3.16  Activity Diagram Manajemen Data User. 

3.2.4.13.  Activity Diagram Manajemen Data Gejala Pakar 

 

Gambar 3.17  Activity Diagram Manajemen Data Gejala Pakar.  
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3.2.4.14. Activity Diagram Manajemen Data Penyakit Pakar 

 

Gambar 3.18  Activity Diagram Manajemen Data Penyakit Pakar. 

3.2.4.15.  Activity Diagram Manajemen Rule Pakar 

 

Gambar 3.19  Activity Diagram Manajemen Rule Pakar.  
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3.2.4.16. Activity Diagram Manajemen Data Probabilitas Pakar 

 

Gambar 3.20  Activity Diagram Manajemen Data Probabilitas Pakar. 

3.2.4.17.  Activity Diagram Manajemen Kategori (Artikel)  

 

Gambar 3.21 Activity Diagram Manajemen Kategori (Artikel). 
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3.2.5. Class Diagram 

Class diagram merupakan diagram yang berguna untuk menggambarkan 

class, fitur, dan hubungan-hubungan yang terjadi. Berikut merupakan Class 

Diagram yang digunakan dalam perancangan sistem (Gambar 3.41). 

 
Gambar 3.22 Class Diagram Sistem Pakar.  
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3.2.6. Entity Relationship Diagram (ERD) 

ERD merupakan notasi grafis dalam pemodelan data konseptual yang 

digunakan untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Berikut 

merupakan ERD yang digunakan dalam perancangan database (Gambar 3.42). 

 
Gambar 3.23 Entity Relationship Diagram (ERD). 

3.2.7. Struktur Tabel 

Struktur Tabel merupakan penjabaran dan penjelasan dari suatu database. 

Dalam struktur tabel dijelaskan fungsi dari masing-masing tabel hingga fungsi 

masing-masing field yang ada di dalam tabel. Selain itu juga terdapat tipe data 

dari masing-masing field beserta constraint-nya. 
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3.2.7.1. Tabel User 

Nama Tabel : user  

Primary Key : id_user  

Foreign Key  : -  

Fungsi   : Untuk menyimpan data user 

Tabel 3.2 Tabel User. 

No. Field Type Size Cons Keterangan 

1.  id_user Int 11 PK Kode identitas user  
2.  tgl_daftar Date - - Tanggal user mendaftar 
3.  password varchar 12 - Password user  
4.  nama_lengkap varchar 50 - Nama lengkap user  
5.  tgl_lahir Date - - Tanggal lahir user  
6.  alamat varchar 50 - Alamat user  
7.  kota varchar 50 - Kota tinggal user 
8.  jenis_kelamin varchar 50 - Jenis kelamin user 
9.  gol_darah varchar 2 - Golongan darah user 
10.  pekerjaan varchar 20 - Pekerjaan user 
11.  no_telp varchar 20 - Nomor telepon user 
12.  email varchar 30 - Alamat email user 
13.  level varchar 50 - Level akses user 
14.  foto varchar 100 - Foto user 

3.2.7.2. Tabel Penyakit 

Nama Tabel : penyakit  

Primary Key : id_penyakit  

Foreign Key  : -  

Fungsi   : Untuk menyimpan data penyakit 

Tabel 3.3 Tabel Penyakit.  

No. Field Type Size Cons Keterangan 

1.  id_penyakit int 11 PK Kode identitas penyakit  
2.  nama_penyakit text - - Nama penyakit  
3.  Definisi text - - Definisi penyakit  

4.  keterangan_pk text - - Keterangan penanganan 
penyakit  

5.  Penyebab text - - Penyebab penyakit  
6.  Pencegahan text - - Pencegahan penyakit 
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3.2.7.3.Tabel Gejala 

Nama Tabel : gejala  

Primary Key : id_gejala  

Foreign Key  : -  

Fungsi   : Untuk menyimpan data gejala 

Tabel 3.4 Tabel Gejala. 

No. Field Type Size Cons Keterangan 

1.  id_gejala int 11 PK Kode identitas gejala 
2.  nama_gejala text - - Nama gejala 

3.  keterangan_g text - - Keterangan penanganan 
penyakit  

3.2.7.4. Tabel Rule 

Nama Tabel : rule  

Primary Key : id_rule  

Foreign Key  : id_gejala, id_penyakit 

Fungsi   : Untuk menyimpan data rule 

Tabel 3.5 Tabel Rule. 

No. Field Type Size Cons Keterangan 

1.  id_rule int 11 PK Kode identitas rule 
2.  id_gejala int 11 FK Kode identitas gejala 
3.  id_penyakit int 11 FK Kode identitas penyakit 

4.  Cf decimal 11,4 - Nilai perhitungan tingkat 
kepastian 

3.2.7.5. Tabel Konsultasi 

Nama Tabel : konsultasi  

Primary Key : id_konsultasi 

Foreign Key  : id_gejala, id_penyakit 

Fungsi   : Untuk menyimpan data konsultasi 

Tabel 3.6 Tabel Konsultasi. 

No. Field Type Size Cons Keterangan 

1.  id_konsultasi int 11 PK Kode identitas konsultasi 
2.  id_penyakit int 11 FK Kode identitas penyakit 
3.  id_pasien int 11 FK Kode identitas user (pasien) 
4.  Cf decimal 11,4 - Nilai tingkat kepastian 
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5.  tgl_konsultasi date - - Tanggal ketika konsultasi 

3.2.7.6. Tabel Daftar Penyakit 

Nama Tabel : daf_penyakit 

Primary Key : id_daf_penyakit 

Foreign Key  : -  

Fungsi   : Untuk menyimpan daftar artikel penyakit THT 

Tabel 3.7 Tabel Daftar Artikel Penyakit. 

No. Field Type Size Cons Keterangan 

1.  id_daf_penyakit Int 5 PK Kode identitas daftar penyakit 
2.  nama_lengkap varchar 50 - Nm. lengkap user yang posting 
3.  Judul varchar 100 - Judul daftar penyakit 
4.  isi_daf_penyakit varchar 8000 - Isi daftar penyakit 
5.  Gambar varchar 100 - Gambar daftar penyakit 
6.  Hari varchar 20 - Hari daftar penyakit di-posting 
7.  Tanggal date - - Tgl. daftar penyakit di-posting 
8.  Jam time - - Waktu di-posting 
9.  Counter int 5 - Jumlah pembaca  

3.2.7.7. Tabel Kategori 

Nama Tabel : kategori 

Primary Key : id_kategori 

Foreign Key  : - 

Fungsi  : Untuk menyimpan data kategori dari informasi artikel   

Tabel 3.8 Tabel Kategori Informasi Artikel. 

No. Field Type Size Cons Keterangan 

1.  id_kategori int 50 PK Kode identitas data kategori  
2.  kategori varchar 30 - Jenis kategori informasi artikel 

3.  keterangan varchar 100 - Kode identitas data user 
(pasien) 

3.2.7.8. Tabel Berita 

Nama Tabel : berita 

Primary Key : id_berita 

Foreign Key  : -  

Fungsi   : Untuk menyimpan data tentang informasi artikel 
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Tabel 3.9 Tabel Berita. 

No. Field Type Size Cons Keterangan 

1.  id_berita Int 5 PK Kode identitas informasi artikel 
2.  id_kategori int 50 FK Kode identitas kategori 
3.  nama_lengkap varchar 50 - Nama lengkap user yang posting 
4.  judul varchar 100 - Judul informasi artikel 
5.  isi_berita varchar 8000 - Isi informasi artikel 
6.  gambar varchar 100 - Gambar informasi artikel 
7.  hari varchar 20 - Hari informasi artikel di-posting 
8.  tanggal date - - Tanggal informasi artikel di-posting 
9.  Jam time - - Waktu informasi artikel di-posting 
10.  Counter int 5 - Jumlah pembaca informasi artikel 

3.2.7.9. Tabel Modul 

Nama Tabel : modul 

Primary Key : id_modul 

Foreign Key  : - 

Fungsi   : Untuk mengelola modul halaman menu 

Tabel 3.10 Tabel Modul. 

No. Field Type Size Cons Keterangan 

1.  id_modul int 5 PK Kode identitas  modul halaman 
2.  nama_modul varchar 50 - Nama modul halaman menu 
3.  Link varchar 100 - Link modul halaman menu 

4.  static_content text - - static_content modul halaman 
menu 

5.  Gambar varchar 100 - Gambar modul halaman menu 

6.  Publish enum ‘Y’, ‘N’ - 
Pilihan menu dari modul 
halaman dipublish atau -tidak 
(Ya/Tidak) 

7.  Status set 
‘user’, 

‘admin’, 
‘pakar’ 

- 
Pilihan hak akses dari modul 
halaman menu (digunakan oleh 
user/admin/pakar)  

8.  Aktif enum ‘Y’, ‘N’ - 
Pilihan menu dari modul 
halaman aktif atau tidak 
(Ya/Tidak) 

9.  Urutan int 5 - Urutan menu modul halaman 

3.2.7.10.  Tabel Hubungi  

Nama Tabel : hubungi 

Primary Key : id_hubungi 

Foreign Key  : - 
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Fungsi   : Untuk melihat data pertanyaan serta saran dari user 

Tabel 3.11 Tabel Hubungi. 

No. Field Type Size Cons Keterangan 

1.  id_hubungi int 5 PK Kode identitas  hubungi 
2.  nama varchar 50 - Nama pengirim 
3.  email varchar 100 - Email pengirim  
4.  subjek varchar 100 - Pokok/inti email  

5.  pesan Text - - Isi pesan 
6.  tanggal date - - Tanggal pesan dikirim 

3.2.8. Perancangan Input/Output 

Pada tahap ini dilakukan perancangan input/output sebagai interaksi antara 

user dengan sistem. Perancangan antarmuka ini terdiri dari seluruh form yang 

akan diimplementasikan pada aplikasi deteksi dini penyakit THT menggunakan 

Certainty Factor (CF). 

3.2.8.1. Perancangan Halaman Home Publik 

 
Gambar 3.24 Perancangan Halaman Home Publik. 
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3.2.8.2. Perancangan Halaman Login 

 
Gambar 3.25 Perancangan Halaman Login. 

3.2.8.3. Perancangan Halaman Konsultasi 

 

Gambar 3.26 Perancangan Halaman Konsultasi. 

3.2.8.4. Perancangan Halaman Bantuan 

 

Gambar 3.27 Perancangan Halaman Bantuan.  
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3.2.8.5. Perancangan Halaman Daftar Artikel Penyakit Guest 

 

Gambar 3.28 Perancangan Halaman Daftar Artikel Penyakit Guest.  

3.2.8.6. Perancangan Halaman Daftar Artikel Penyakit User 

 

Gambar 3.29 Perancangan Halaman Daftar Artikel Penyakit User. 

3.2.8.7. Perancangan Halaman Data Artikel User 

 

Gambar 3.30 Perancangan Halaman Data Artikel User. 
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3.2.8.8. Perancangan Halaman Data Artikel Guest  

 

Gambar 3.31 Perancangan Halaman Data Artikel Guest. 

3.2.8.9. Perancangan Halaman Hubungi Kami 

 

Gambar 3.32 Perancangan Halaman Hubungi Kami. 

3.2.8.10.  Perancangan Halaman Hubungi Kami Guest  

 

Gambar 3.33 Perancangan Halaman Hubungi Kami Guest. 
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3.2.8.11. Perancangan Halaman Registrasi 

 

Gambar 3.34 Perancangan Halaman Registrasi. 

3.2.8.12. Perancangan Halaman Ubah Password 

 

Gambar 3.35 Perancangan Halaman Ubah Password. 

3.2.8.13. Perancangan Halaman Cetak Konsultasi 

 

Gambar 3.36 Perancangan Halaman Cetak Konsultasi. 
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3.2.8.14. Perancangan Halaman Histori Konsultasi 

 

Gambar 3.37 Perancangan Halaman Histori Konsultasi. 

3.2.8.15. Perancangan Halaman Manajemen Data User 

 

Gambar 3.38 Perancangan Halaman Manajemen Data User. 

3.2.8.16. Perancangan Halaman Manajemen Data Modul 

 

Gambar 3.39 Perancangan Halaman Manajemen Data Modul. 
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3.2.8.17. Perancangan Halaman Manajemen Kategori 

 

Gambar 3.40 Perancangan Halaman Manajemen Kategori. 

3.2.8.18. Perancangan Halaman Manajemen Artikel 

 

Gambar 3.41 Perancangan Halaman Manajemen Artikel. 

3.2.8.19. Perancangan Halaman Manajemen Data Gejala 

 

Gambar 3.42 Perancangan Halaman Manajemen Data Gejala. 
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3.2.8.20. Perancangan Halaman Manajemen Data Penyakit 

Gambar 3.43 Perancangan Halaman Manajemen Data Penyakit. 

3.2.8.21. Perancangan Halaman Manajemen Rule 

Gambar 3.44 Perancangan Halaman Manajemen Rule. 

3.2.8.22. Perancangan Halaman Manajemen Probabilitas 

Gambar 3.45 Perancangan Halaman Manajemen Probabilitas. 


