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BAB III 

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini membahas metodologi penelitian yang mencakup analisa dan 

perancangan sistem, analisa sistem meliputi arsitektur sistem, analisa kebutuhan 

fungsional, analisa kebutuhan non fungsional, use case dan use case scenario, 

sedangkan perancangan sistem meliputi dempster shafer  dan perancangan 

antarmuka. 

3.1 Analisis Dempster Shafer 

Berikut perancangan metode dempster shafer, langkah awal menentukan gejala 

serta hama dan penyakit. Kode G untuk Gejala dan kode P untuk hama dan penyakit, 

sebagai contoh pada tabel berikut. 

Tabel 3.1 Tabel Keputusan Identifikasi Hama dan Penyakit Tanaman Apel 

Gejala Hama dan Penyakit 

P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 
G01 X 
G02 X 
G03 X 
G04 X 
G05 X 
G06 X 
G07 X X X X X 
G08 X 
G09 X 
G10 X X X 
G11 X 
G12 X X 
G13 X 
G14 X X 
G15 X 
G16 X X X 
G17 X 
G18 X 
G19 X 
G20 X 
G21 X 
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Gejala Hama dan Penyakit 

P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 
G22       X    X  
G23       X     X 
G24       X    X  
G25        X     
G26        X     
G27         X    
G28         X    
G29          X   
G30          X   
G31          X   
G32          X   
G33          X   
G34           X  
G35           X  
G36            X 
G37            X 
G38            X 

 

Tabel 3.2 Tabel Keterangan Bobot Gejala: 

Kode Nama Gejala 
Ket.Hama 

dan Penyakit 
Bobot 

G01 
Pada bawah tunas dan daun terdapat kutu berwarna 

hijau kekuningan 
Kutu Hijau 0.2 

G02 Pertumbuhan tunas dan daun terhambat Kutu Hijau 0.4 

G03 Daun mengecil, berkerut dan mengeriting Kutu Hijau 0.6 

G04 Daun rontok, tinggal ranting Kutu Hijau 0.8 

G05 Daun terdapat tungau berwarna merah kecokelatan Tungau 0.2 

G06 Daun berbercak kuning, buram dan cokelat Tungau 0.4 

G07 Buah berbercak berwarna cokelat 

Tungau, 

Trips, 

Serangga 

Penghisap 

Daun, 

Embun 

Tepung, 

Busuk Buah 

0.6 

G08 Buah berbercak keperak-perakan Tungau 0.8 

G09 
Daun muda terdapat hama trips muda berwarna 

kuning, dewasa berwarna cokelat kehitam-hitaman. 
Trips 0.1 
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Kode Nama Gejala 
Ket.Hama 

dan Penyakit 
Bobot 

G10 Daun terdapat bintik putih seperti tepung 

Trips, 

Embun 

Tepung, 

Bercak Daun 

0.3 

G11 Kedua sisi daun menggulung ke atas dan menebal Trips 0.6 

G12 
Daun pada ujung tunas menjadi cokelat, kering dan 

gugur 

Trips, 

Serangga 

Penghisap 

Daun 

0.8 

G13 
Pada daun terdapat ulat berwarna hijau dengan garis 

berwarna abu-abu pada tubuhnya. 
Ulat Daun 0.2 

G14 
Daun terlihat transparan, tinggal tulang-tulangnya 

saja 

Ulat Daun, 

Ulat Daun 

Hitam 

0.4 

G15 Daun tergerek Ulat Daun 0.6 

G16 Daun berlubang-lubang tidak teratur 

Ulat Daun, 

Ulat Daun 

Hitam, 

Bercak Daun 

0.8 

G17 

Pada daun terdapat serangga, badannya berwarna 

kecokelatan dan sayapnya terdapat sedikit warna 

hitam 

Serangga 

Penghisap 

Daun 

0.2 

G18 Daun berbercak cokelat 

Serangga 

Penghisap 

Daun 

 

0.4 

G19 
Pada daun terdapat ulat kecil berwarna hitam 

berkoloni dibawah daun 

Ulat Daun 

Hitam 
0.2 

G20 

Pada buah terdapat lalat dengan kepalanya berwarna 

cokelat muda, badan berwarna hitam, sayapnya 

bercorak hitam dan putih 

Lalat Buah 0.1 

G21 Buah terlihat tusukan berwarna putih Lalat Buah 0.3 

G22 Buah berbercak kecil warna coklat muda dan berair 
Lalat Buah, 

Kanker 
0.4 

G23 Buah menjadi membusuk 
Lalat Buah, 

Busuk Buah 
0.8 

G24 Buah gugur 
Lalat Buah, 

Kanker 
0.8 

G25 Tunas tumbuh tidak normal, daun lebih kecil 
Embun 

Tepung 
0.4 

G26 Daun gugur, tinggal ranting 
Embun 

Tepung 
0.6 
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Kode Nama Gejala 
Ket.Hama 

dan Penyakit 
Bobot 

G27 

Pada daun timbul titik seperti tepung berwarna 

hitam, kemudian daun berwarna cokelat, nekrose 

kering 

Bercak Daun 0.4 

G28 Sebagian daun gugur Bercak Daun 0.8 

G29 
Terdapat bintik-bintik putih sampai merah muda 

pada permukaan kulit tanaman 
Jamur Upas 0.1 

G30 
Terdapat kerak berwarna merah jambu, setelah tua 

menjadi lebih muda atau putih pada batang 
Jamur Upas 0.2 

G31 
Terdapat bintik atau bulatan kecil berwarna merah 

tua pada sisi yang telah busuk dan kering 
Jamur Upas 0.4 

G32 
Batang mengering, kulit kayu dibawah kerak busuk 

dan kering 
Jamur Upas 0.6 

G33 Daun berwarna kuning dan layu Jamur Upas 0.8 

G34 
Batang atau cabang mengeluarkan cairan berwarna 

cokelat 
Kanker 0.2 

G35 
Batang atau cabang busuk berwarna coklat kehitam-

hitaman 
Kanker 0.4 

G36 
Buah berbercak kecil berwarna kehijauan berbentuk 

bulat 
Busuk Buah 0.2 

G37 Pada buah terdapat bintik orange Busuk Buah 0.3 

G38 Pada buah terdapat bintik hitam Busuk Buah 0.4 

Tabel 3.3 Keterangan Hama dan Penyakit: 

Kode Nama Hama dan Penyakit 

P01 Kutu Hijau 

P02 Tungau 

P03 Thrips 

P04 Ulat Daun 

P05 Serangga Penghisap Daun 

P06 Ulat Daun Hitam 

P07 Lalat Buah 

P08 Embun Tepung 

P09 Bercak Daun 

P10 Jamur Upas 

P11 Kanker  

P12 Busuk Buah  

Studi kasus sistem pakar identifikasi hama dan penyakit pada tanaman apel ini 

menggunakan metode Dempster Shafer. Misalnya, user menemukan gejala-gejala 

yang dialami oleh tanaman apel mereka, contoh soalnya seperti dibawah ini: 
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Diasumsikan gejala yang dipilih adalah gejala yang terdapat pada tanaman 

apel. Berikut contoh perhitungan secara manual dengan menggunakan metode 

Dempster Shafer : 

Ada beberapa gejala dari Kutu Hijau (Aphis pomi Geer) yang menyerang pada 

tanaman apel. 

Kode Gejala Bobot 

G01 Pada bawah tunas daun terdapat kutu berwarna hijau 

kekuningan 

0.2 

G02 Pertumbuhan tunas dan daun terhambat 0.4 

G03 Daun menjadi lebih kecil dan mengeriting 0.6 

G04 Daun rontok, tinggal ranting 0.8 

 

Penyelesaian: 

Gejala 1 (G01= Pada bawah tunas daun terdapat kutu berwarna hijau 

kekuningan) : 

  *   +      

  * +        = 0,8 

Gejala 2 (G02= Pertumbuhan tunas dan daun terhambat): 

  *   +      

  *   +            

Menghitung kembali nilai densitas baru untuk setiap himpunan bagian fungsi dengan 

fungsi densitas   . Aturan kombinasi untuk    seperti tabel dibawah ini. 

   *   +        * +      

  *   +      *   +       *   +       

  * +      *   +       * +       

 

Kemudian dengan menggunakan persamaan 

  ( )  
∑   ( )   ( )     

  ∑   ( )   ( )     
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Maka: 

  (   )  
              

   
      

  ( )  
    

   
      

 

Gejala 3(G03= Daun menjadi lebih kecil dan mengeriting) 

  *   +      

  *   +            

Menghitung kembali nilai densitas baru untuk setiap himpunan bagian fungsi dengan 

fungsi densitas   . Aturan kombinasi untuk    seperti tabel dibawah ini. 

   *   +        * +      

  *   +       *   +        *   +    208 

  * +       *   +        * +   ,192 

Maka: 

  (   )  
                 

   
       

  ( )  
     

   
       

 

Gejala 4(G04= Daun rontok, tinggal ranting) 

  *   +      

  *   +            

Menghitung kembali nilai densitas baru untuk setiap himpunan bagian fungsi dengan 

fungsi densitas   . Aturan kombinasi untuk    seperti tabel dibawah ini. 

   *   +        * +      

  *   +        *   +    646 *   +        

  * +        *   +    154 * +        
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Maka: 

  (   )  
                 

   
       

  ( )  
     

   
       

Berdasarkan gejala-gejala yang telah dihitung untuk serangan hama Kutu Hijau 

(Aphis pomi Geer), nilai densitas yang paling kuat adalah   (   ) yaitu sebesar 

0,962 atau jika dijadikan prosentasi adalah sebesar 96,2% 

3.2 Desain Sistem 

Pada aplikasi ini, menu dibagi menjadi 7 bagian yaitu: 

a. Menu Identifikasi, berfungsi untuk memasukkan data gejala dari hama serta 

penyakit untuk mendapatkan hasil identifikasi. 

b. Menu riwayat identifikasi, yaitu menu untuk melihat riwayat dari hasil 

identifikasi orang-orang yang pernah konsultasi. 

c. Menu kritik dan saran, yaitu menu untuk memberikan masukkan dari kritik 

maupun saran untuk aplikasi ini. 

d. Menu kelola data, yaitu menu untuk mengatur dari penambahan, pengurangan 

maupun pengubahan data. Pada menu ini dibagi lagi menjadi 5 bagian, yaitu 

menu kelola data hama dan penyakit, gejala, aturan, skala serta solusi. 

e. Kelola identifikasi, merupakan menu untuk melihat riwayat hasil identifikasi. 

f. Keloka kritik dan saran, yaitu menu yang berfungsi untuk mengelola data kritik 

dan saran yang masuk kedalam sistem. 

g. Kelola konten, yaitu menu yang berfungsi untuk mengatur tampilan pada home 

dan tentang apel. 
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 Berikut desain sistem disajikan pada gambar 3.1 

 

Gambar 3.1 Arsitektur Sistem 

User memasukkan gejala yang ditemukan pada tanaman apel, kemudian aplikasi 

mengeluarkan hasil identifikasi dari gejala yang dipilih serta memberikan solusi 

untuk mengatasi serangan penyakit atau hama tersebut. Alurnya seperti Flowchart 

pada gambar 3.2 

 

Gambar 3.2 Flowchart Sistem 
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3.3 Flowchart Mesin Inferensi 

Dalam merancang sistem ini menggunakan metode Forward Chaining atau yang 

disebut juga dengan metode penalaran pelacakan maju. Maksud dari penalaran 

pelacakan maju yaitu dimulai dengan fakta-fakta dari gejala yang diberikan oleh 

pengguna sebagai masukkan sistem. Kemudian dilakukanlah pelacakan dengan 

perhitungan sampai tujuan akhir yaitu identifikasi kemungkinan serangan hama atau 

penyakit yang menyerang pada tanaman apel dan nilai kepercayaannya[5]. 

Untuk proses penentuan keputusan dari sistem, dapat dilihat pada gambar 

dibawah ini. 

 

 Gambar 3.3 Flowchart Mesin Inferensi 



40 
 

Gambar 3.3 menjelaskan proses berjalannya sistem untuk mencapai suatu 

keputusan. Proses identifikasi ini dimulai dengan memasukkan data gejala, kemudian 

dicari nilai tidak kepercayaan pada proses “m1{Ѳ}=1-m1(X)”. Jika gejala yang 

dimasukkan hanya 1, maka akan langsung menampilkan kesimpulan penyakit dari 

mengambil nilai kepercayaan sebagai persentase tertinggi. Setelah itu nilai yang 

didapat akan diseleksi lagi untuk menentukan solusi yang akan ditampilkan. Jika hasil 

persentase serangan hama dan penyakit tersebut bernilai diantara angka 0% sampai 

dengan 30%, maka solusi yang akan ditampilkan adalah solusi serangan hama dan 

penyakit dengan status “Aman”. Jika nilai persentase  diantara 31% sampai dengan 

70%, maka solusi yang ditampilkan dengan status “Sedang”. Dan jika nilai persentase 

diantara 71% sampai dengan 100%, maka solusi yang akan ditampilkan dengan status 

“Parah”. 

Kemudian jika gejala yang dipilih berjumlah 2 atau lebih, maka proses akan 

sistem akan mencari kode penyakit dan nilai bobot dari gejala yang kedua. Kemudian 

kode penyakit dan nilai yang didapat dari kedua gejala tersebut akan diproses untuk 

menghasilkan kode penyakit baru dan nilai baru. Jika kode penyakit Y dari gejala 

kedua bernilai sama dengan tetha(Ѳ), maka kode penyakit yang dihasilkan yaitu kode 

penyakit X dari gejala pertama. Setelah itu nilai dari kode penyakit X dikali dengan 

nilai dari kode penyakit Y untuk menghasilkan nilai dari kode penyakit baru. 

Jika kode penyakit X dari gejala pertama bernilai sama dengan tetha(Ѳ), maka 

kode penyakit yang dihasilkan yaitu kode penyakit Y dari gejala kedua. Setelah itu 

nilai dari kode penyakit X dikali dengan nilai dari kode penyakit Y untuk 

menghasilkan nilai dari kode penyakit baru. 

Jika kode penyakit X dari gejala pertama mempunyai kode penyakit yang sama 

dengan kode penyakit Y dari gejala kedua, maka kode penyakit yang dihasilkan yaitu 

kode penyakit yang sama dari kedua gejala dengan simbol “X&&Y”. Setelah itu nilai 

dari kode penyakit X dikali dengan nilai dari kode penyakit Y untuk menghasilkan 

nilai dari kode penyakit baru. 

Dan jika kode penyakit X dari gejala pertama tidak mempunyai kesamaan 

dengan kode penyakit Y dari gejala kedua, maka kode penyakit yang dihasilkan 
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adalah tetha(Ѳ). Setelah itu nilai dari kode penyakit X dikali dengan nilai dari kode 

penyakit Y untuk menghasilkan nilai dari kode penyakit baru. 

Kemudian jika kode penyakit masih ada, maka ulang lagi proses dari pencarian 

kode penyakit dan nilai dari kode penyakit tersebut. Jika kode penyakit sudah habis, 

maka langsung dimasukkan kerumus perhitungan Dempster Shafer. 

Hasil dari perhitungan tersebut akan dihitung kembali dari penentuan kode 

penyakit dan nilainya jika gejala yang dimasukkan belum habis. Jika gejala yang 

dimasukkan telah habis, maka hasil yang diambil yaitu kode penyakit yang 

mempunyai nilai persentase tertinggi. Selanjutnya nilai yang didapat akan diseleksi 

lagi untuk menentukan solusi yang akan ditampilkan. Jika hasil persentase serangan 

hama dan penyakit tersebut bernilai diantara angka 0% sampai dengan 30%, maka 

solusi yang akan ditampilkan adalah solusi serangan hama dan penyakit dengan status 

“Aman”. Jika nilai persentase  diantara 31% sampai dengan 70%, maka solusi yang 

ditampilkan dengan status “Sedang”. Dan jika nilai persentase diantara 71% sampai 

dengan 100%, maka solusi yang akan ditampilkan dengan status “Parah”. 

 

3.4 Use Case Diagram 

Struktur menu pada aplikasi sistem pakar dirancang khusus pada web 

menggunakan bahasa pemrograman PHP. Diagram use case  mendiskripsikan sebuah 

interaksi antara satu atau lebih actor dengan sistem yang akan dibuat. Berikut Use 

Case Diagram aplikasi dapat dilihat pada Gambar 3.4 
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Gambar 3.4 Use Case Diagram 

3.5 Use Case Skenario 

Skenario setiap bagian pada use case tersebut, dimana user  memberikan 

perintah pada setiap bagian dan respon apa yang diberikan oleh sistem kepada user  

setelah user memberikan perintah pada setiap bagian-bagian use case. Berikut 

penjelasan use case scenario aplikasi disajikan pada Tabel dibawah ini: 
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Tabel 3.4 Identifikasi 

Skenario 

Nama Identifikasi 

Tujuan Interaksi user dengan Identifikasi 

Deskripsi Proses memasukkan data gejala yang dipilih 

Aktor Pengguna 

Skenario Utama 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

Menekan Tombol Proses 1. Aplikasi menyajikan form data gejala 

2. Aplikasi memberikan hasil identifikasi 

Kondisi Akhir Aplikasi menyajikan form data gejala untuk dipilih oleh 

user sehingga program menampilkan hasil dari proses 

identifikasi. 

 

Tabel 3.5 Kelola Gejala 

Skenario 

Nama Kelola Gejala 

Tujuan Interaksi user dengan Kelola Gejala 

Deskripsi Proses mengelola data gejala 

Aktor Admin 

Skenario Utama 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

Menekan Tombol Kelola 

Gejala 

1. Aplikasi menyediakan form gejala 

2. Aplikasi menampilkan seluruh gejala  

Kondisi Akhir Aplikasi menyediakan beberapa pilihan untuk mengelola 

data gejala seperti menambahkan gejala, menghapus 

gejala serta merubah gejala tersebut 
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Tabel 3.6 Kelola Hama dan Penyakit 

Skenario 

Nama Kelola Hama dan Penyakit 

Tujuan Interaksi admin dengan Kelola Hama dan Penyakit 

Deskripsi Proses mengelola data Hama dan Penyakit 

Aktor Admin 

Skenario Utama 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

Menekan Tombol Kelola 

Hama dan Penyakit 

1. Aplikasi menyediakan form Hama dan Penyakit 

2. Aplikasi menampilkan seluruh data Hama dan 

Penyakit  

Kondisi Akhir Aplikasi menyediakan beberapa pilihan untuk mengelola 

data hama dan penyakit seperti menambahkan, 

menghapus serta merubah data hama dan penyakit 

 

Tabel 3.7 Kelola Data Aturan 

Skenario 

Nama Kelola Data Aturan 

Tujuan Interaksi admin dengan kelola Data Aturan 

Deskripsi Proses mengelola data aturan 

Aktor Admin 

Skenario Utama 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

Menekan Tombol Kelola 

Inferensi Rule 

1. Aplikasi menyediakan form Aturan 

2. Aplikasi menampilkan Seluruh data Aturan 

Kondisi Akhir Aplikasi menyajikan form Data Aturan untuk dikelola 

oleh Admin sehingga program menampilkan seluruh data 

pada form Data Aturan 
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Tabel 3.8 Riwayat Identifikasi 

Skenario 

Nama Riwayat Identifikasi 

Tujuan Melihat Hasil Identifikasi 

Deskripsi Proses menghasilkan riwayat identifikasi hama dan 

penyakit 

Aktor Pengguna 

Skenario Utama 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

Menekan Tombol Detail 1. Aplikasi menampilkan riwayat hasil identifikasi hama 

dan penyakit 

2. Hasil akan ditampilkan secara detail 

Kondisi Akhir Aplikasi menampilkan hasil identifikasi hama dan 

penyakit pada tanaman apel 

 

3.6 Activity Diagram 

Activity Diagram adalah tipe khusus dari diagram state yang memperlihatkan 

aliran dari suatu aktifitas ke aktifitas lainnya dalam suatu sistem. Diagram ini 

terutama penting dalam pemodelan fungsi-fungsi dalam suatu sistem dam 

memberikan tekanan pada aliran kendali antar objek. Sebuah aktifitas dapat 

direalisasikan oleh satu use case atau lebih. Aktifitas menggambarkan proses yang 

berjalan, sementara use case menggambarkan bagaimana actor menggunakan sistem 

untuk melakukan aktivitas. Activity diagram sistem pakar identifikasi hama dan 

penyakit pada tanaman apel dapat dilihat pada gambar-gambar dibawah ini: 
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Gambar 3.5 Activity Diagram Entry Identifikasi 

 

Gambar 3.6 Activity Diagram Add Data Gejala 

 

Gambar 3.7 Activity Diagram Edit Data Gejala 
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Gambar 3.8 Activity Diagram Delete Data Gejala 

 

Gambar 3.9 Activity Diagram Add Data Hama dan Penyakit 

 

Gambar 3.10 Activity Diagram Edit Data Hama dan Penyakit 
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Gambar 3.11 Activity Diagram Delete Data Hama dan Penyakit 

 

Gambar 3.12 Activity Diagram Add Data Inferensi Rule 

 

Gambar 3.13 Activity Diagram Edit Data Inferensi Rule 
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Gambar 3.14 Activity Diagram Delete Data Inferensi Rule 

 

3.7 Sequence Diagram 

Diagram sequence (urutan) adalah diagram interaksi yang menekankan pada 

pengiriman pesan dalam suatu waktu tertentu. Pada Sequence diagram ini 

menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan pada 

sistem sebagai respon dari sebuah event untuk menghasilkan output tertentu. 

 

Gambar 3.15 Sequence Diagram Identifikasi 
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Gambar 3.16 Sequence Diagram Kelola Data Gejala 

 

Gambar 3.17 Sequence Diagram Kelola Data Hama dan Penyakit 
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Gambar 3.18 Sequence Diagram Kelola Data Inferensi Rule 

3.8 Diagram Konteks 

Diagram konteks yaitu diagram yang menggambarkan suatu ruang lingkup dari 

sebuah sistem yang dibangun. Sistem ini mempunyai gambaran proses sistem 

digambarkan dengan diagram konteks dibawah ini. 

 

Gambar 3.19 Diagram Konteks 
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3.9 Data Flow Diagram(DFD) 

Data Flow Diagram(DFD) merupakan aliran data yang lebih rinci untuk 

menjelaskan diagram konteks yang dijelaskan sebelumnya. Dibawah ini merupakan 

DFD level 1. 

 

Gambar 3.20 Data Flow Diagram (DFD) level 1 

 

Gambar 3.21 Data Flow Diagram (DFD) Level 2 Proses Kelola Data 
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3.10 Flowchart 

Flowchart pada sistem pakar ini menjelaskan tentang proses berjalannya 

program, dimana admin memasukkan gejala yang dialami oleh tanaman apel, hama 

dan penyakit serta solusi untuk mengatasi hama dan penyakit tersebut. Setelah itu 

pengguna memilih gejala yang dialami oleh tanaman apel untuk melakukan 

identifikasi. Selanjutnya, akan muncul hasil identifikasi serta solusi untuk 

menanggulangi hama atau penyakit yang menyerang tanaman apel tersebut. 

Gambar 3.22 Flowchart Program 

3.11 Penentuan Rule Base 

Penentuan rule base yang akan digunakan pada penelitian ini mengacu pada 

Tabel 3.1 yaitu, tabel keputusan identifikasi hama dan penyakit pada tanaman apel. 

Pada tabel keputusan tersebut digambarkan adanya hubungan antara gejala dengan 

hama dan penyakit. Tabel tersebut menunjukkan bahwa setiap hama atau penyakit 

mempunya beberapa gejala dan sebuah gejala bisa terdapat pada beberapa penyakit. 

Setelah tabel keputusan dibuat, selanjutnya dilakukan perancangan pohon keputusan 

tiap penyakit berdasarkan gejala yang terdata pada tabel keputusan. 
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Tabel 3.9 Rule Base (Tabel Aturan) 

Nomor 
Aturan 

(Rule) 
Kendala 

1 Aturan 1 (R1) If G01 and G02 and G03 and G04 Then P01 

2 Aturan 2 (R2) If G05 and G06 and G07 and G08 Then P02 

3 Aturan 3 (R3) If G07 and G09 and G10 and G11 and G12 Then P03 

4 Aturan 4 (R4) If G13 and G14 and G15 and G16 Then P04 

5 Aturan 5 (R5) If G07 and G12 and G17 and G18 Then P05 

6 Aturan 6 (R6) If G14 and G16 and G19 Then P06 

7 Aturan 7 (R7)  If G20 and G21 and G22 and G23 and G24 Then P07 

8 Aturan 8 (R8) If G07 and G10 and G25 and G26 Then P08 

9 Aturan 9 (R9)  If G10 and G16 and G27 and G28 Then P09 

10 Aturan 10 (R10) If G29 and G30 and G31 and G32 and G33 Then P10 

11 Aturan 11 (R11) If G22 and G24 and G34 and G35 Then P12 

12 Aturan 12 (R12) If G07 and G23 and G36 and G37 and G38 Then P13 

 

3.12 Perancangan Antarmuka 

Dengan desain tampilan yang menarik pada sebuah aplikasi, maka akan 

mempermudah menarik perhatian pengguna aplikasi tersebut serta lebih mudah 

dimengerti oleh pengguna. Dalam aplikasi ini, ada dua aktor yang dapat mengakses 

sistem pakar ini yaitu pengguna dan admin. 

o Pengguna 

Pengguna adalah aktor yang dapat mengakses halaman tertentu saja pada sistem 

ini. Tingkatan hak akses masih dibawah Admin. Sehingga hak pengguna dapat 

diakses oleh admin, namun pengguna tidak dapat mengakses hak admin. Menu yang 

dapat diakses oleh pengguna adalah 

a. Home merupakan halaman utama dari sistem pakar identifikasi hama dan 

penyakit tanaman apel. 
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Gambar 3.23 Halaman Utama 

b. Tentang Apel, berupa informasi mengenai tanaman apel dan juga informasi untuk 

menggunakan sistem pakar ini. 

 

Gambar 3.24 Halaman Tentang Apel 
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c. Identifikasi, fitur yang digunakan untuk melakukan identifikasi penyakit. 

 

Gambar 3.25 Halaman Pengisian Data User Identifikasi 

 

Gambar 3.26 Halaman Identifikasi Penyakit dan Hama 
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Gambar 3.27 Halaman Hasil Identifikasi Penyakit dan Hama 

d. Riwayat Identifikasi, merupakan menu dimana kumpulan hasil identifikasi yang 

pernah dilakukan. 

 

Gambar 3.28 Halaman Riwayat Identifikasi 
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e. Kritik dan Saran, merupakan media interaksi antara user dengan admin sistem. 

 

Gambar 3.29 Halaman Kritik dan Saran 

 

Gambar 3.30 Halaman Pengisian Kritik dan Saran 

o Admin 

Admin merupakan aktor sistem yang mempunyai kedudukan di atas pengguna. 

Artinya seorang admin selain dapat mengkases halaman admin juga dapat mengakses 
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halaman pengguna. Untuk mengkases  halaman admin, admin harus melalui proses 

login. Adapun halaman yang disediakan bagi admin adalah: 

- Login, merupakan gerbang untuk masuk ke halaman utama admin 

Gambar 3.31 Halaman Login Admin 

 

- Halaman utama admin, berisi menu-menu untuk pengelolaan data sistem. 

Gambar 3.32 Halaman Utama Admin 
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- Kelola hama dan penyakit, merupakan halaman untuk mengelola data hama dan 

penyakit melalui proses tambah, edit dan hapus. 

Gambar 3.33 Halaman Kelola Hama dan Penyakit 

- Kelola gejala, merupakan halaman untuk mengelola data gejala dari hama dan 

penyakit melalui proses tambah, edit dan hapus. 

Gambar 3.34 Halaman Kelola Gejala 
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- Kelola solusi, merupakan halaman untuk mengelola data solusi untuk mengatasi 

hama dan penyakit melalui proses tambah, edit dan hapus. 

 

Gambar 3.35 Halaman Kelola Solusi 

- Kelola aturan, merupakan halaman untuk mengelola data aturan melalui proses 

tambah, edit dan hapus. 

  

Gambar 3.36 Halaman Kelola Aturan 

- Kelola Skala, merupakan menu untuk membatasi skala dari nilai persentasi hama 

dan penyakit yang menyerang dengan memberikan status Aman, Sedang ataupun 

Parah. 
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Gambar 3.37 Halaman Kelola Skala 

- Kelola kritik dan saran, merupakan halaman untuk mengelola data kritik dan 

saran melalui proses hapus. 

Gambar 3.38 Halaman Kelola Kritik dan Saran 

- Ganti Password, yaitu menu untuk mengganti data admin. 
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Gambar 3.39 Halaman Ganti Password 

 


