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Gambar 3.1 Desain Penelitian 
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3.1 Penilaian Keadaan 

Adapun kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi masalah yang terjadi sehingga diperlukan sebuah 

aplikasi sistem pakar, 

2. Mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup yang berkaitan dalam 

membangun aplikasi sistem pakar, 

3. Memverifikasi kesesuaian sistem pakar dengan masalah. 

3.2 Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data penelitian, ada beberapa cara yang penulis 

lakukan, di antaranya adalah: 

1. Wawancara (Interview) yaitu suatu model pengumpulan data dengan 

mengajukan pertanyaan – pertanyaan atau tanya – jawab secara 

langsung kepada beberapa pakar terkait penelitian. Wawancara 

dilakukan untuk mendapatkan data gejala-gejala dan data penyakit 

mata. 

2. Studi literatur merupakan pencarian penelitian terkait dengan 

penelitian yang dilakukan, seperti jurnal, paper yang berkaitan dengan 

penelitian yang akan dilakukan. Kemudian, penelitian-penelitian 

tersebut digunakan sebagai data penguat dan pendukung untuk 

melaksanakan penelitian yang penulis lakukan. 

3.3 Analisa Dan Akuisisi Pengetahuan 

Adapun kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah menganalisa 

kebutuhan dan akuisisi pengetahuan. 

3.3.1 Analisa Kebutuhan  

Adapun yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah: 

1. Menganalisa kebutuhan data mulai dari data gangguan terhadap 

konjungtiva, gejala-gejala, penyebab terjadinya gangguan terhadap 

konjungtiva, dan penanganan awal yang dapat dilakukan terhadap 

gangguan konjungtiva. 
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2. Menganalisa kebutuhan fungsi identifikasi unjuk kerja sistem dari 

mulai flowchart, use case diagram, dan activity diagram yang 

dilakukan perangkat, runtutan kondisi perangkat, serta pengembangan 

perangkat, 

3.3.2 Akuisisi Pengetahuan  

Adapun yang dilakukan dalam kegiatan ini sebagai berikut. 

1. Menentukan Sumber Pengetahuan 

Adapun sumber pengetahuan yang digunakan dalam penelitian ini 

berasal dari 2 orang pakar (dokter spesialis mata) di antaranya: 

a. dr. R Handoko Pratomo, SpM yang berkerja di Pekanbaru Eye Center, 

b. dr. Yasri, SpM yang bekerja di RS Syafira Pekanbaru, 

Penentuan dan pemilihan sumber pengetahuan pakar ini 

dilatarbelakangi karena permasalahan dalam penelitian membahas tentang 

penyakit mata khusus konjungtiva sehingga spesialis mata dipilih sebagai 

pakar dalam penelitian ini. Pemilihan dokter spesialis mata ini dikarenakan 

dokter tersebut telah memiliki pengalaman di bidang penyakit mata, hal itu 

diketahui berdasarkan pendidikan yang sudah diselesaikan. 

2. Menentukan Pengetahuan Yang Berhubungan Dengan Masalah 

Adapun pengetahuan yang digunakan sebanyak 8 data gangguan 

terhadap konjungtiva, dan 28 gejala yang menyertainya.  

3. Mempelajari, Menambah, Dan Mengatur Pengetahuan 

Dalam kegiatan ini, penulis mempelajari, menambah, dan mengatur 

pengetahuan yang didapat dari pakar dan studi literatur yang berkaitan 

dengan gangguan terhadap konjungtiva. Sehingga didapat 8 rule base dan 

253 rule yang mungkin terjadi. 

3.3.3 Penerapan Bayesian Network 

Dalam penerapan bayesian network, ada 6 kegiatan yang harus dilakukan 

di antarannya: 

1. Membangun struktur bayesian network untuk merepresentasikan 

antara penyakit dengan gejala, 
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2. Menentukan parameter (nilai prior probability atau nilai kepercayaan) 

dari gejala, 

3. Menentukan conditional probability table (CPT) atau menentukan 

probabilitas suatu event B terjadi apabila event A sudah terjadi, 

4. Menentukan nilai joint probability distribution (JPD) dengan cara 

mengalikan nilai conditional probability (nilai present dan nilai 

absent) dengan prior probability, 

5. Menghitung nilai posterior probability, digunakan untuk menghitung 

probabilitas kemunculan suatu gejala, 

6. Inferensi probabilistik adalah menghitung rata-rata nilai posterior 

probability dari setiap gejala penyakit mata yang disesuaikan dengan 

struktur bayesian network. 

3.4 Perancangan Dan Implementasi 

Pada tahapan ini ada 2 kegiatan yang dilakukan, yaitu perancangan 

aplikasi dan implementasi aplikasi yang dibangun. 

3.4.1 Perancangan Aplikasi 

Pada tahap ini, dilakukan perancangan alur sistem, perancangan struktur 

menu, dan perancangan antar muka (interface). Pada tahap perancangan struktur 

menu menjelaskan menu dan submenu yang terdapat dalam aplikasi yang akan 

dibangun, yaitu terdiri dari 5 menu utama. 

Pada tahap perancangan antar muka (interface), hal yang dilakukan adalah 

merancang bagaimana antar muka yang akan digunakan dalam sistem pakar 

diagnosa penyakit mata gangguan terhadap konjungtiva. Antar muka dibuat dalam 

bentuk story board. Tools yang digunakan dalam pembuatan perancangan antar 

muka (interface) sistem pakar ini adalah Balsamic Mockups 3. 

3.4.2 Implementasi Konsep Rancangan Aplikasi 

Pada tahap ini merupakan tahap pembuatan aplikasi yang mana tahap 

sebelumnya adalah dibuat terlebih dahulu kode program untuk penyakit yang akan 

dimasukkan ke dalam sistem. Dalam pembuatan aturan gangguan terhadap 
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konjungtiva, terlebih dahulu fakta gejala-gejala di-input dan diberi bobot untuk 

setiap gejala, kemudian dihitung dengan perhitungan bayesian network, sehingga 

didapatkan kesimpulan penyakit yang terdiagnosa berupa persentasi probabilitas.  

Dalam pembuatan aplikasi sistem pakar gangguan terhadap konjungtiva, 

penulis menggunakan IDE yaitu Android Studio Versi 3.1.2 sebagai tools dalam 

pembuatan aplikasi. Bahasa yang digunakan adalah Java dan minimal operating 

system yang digunakan adalah android versi kitkat 4.4, serta sudah support 

android versi Oreo. 

3.5 Pengujian Aplikasi 

Pengujian perangkat lunak dilakukan bertujuan untuk menjamin sistem 

yang dibuat sesuai dengan hasil analisis dan perancangan serta menghasilkan satu 

kesimpulan apakah sistem tersebut sesuai dengan yang diharapkan. Ada 3 

pengujian dengan 4 metode dilakukan terhadap aplikasi, yaitu: 

1. Pengujian fungsionalitas aplikasi menggunakan metode pengujian 

blackbox yang dilakukan pada 10 smartphone yang berbeda 

spesifikasi, dan unit testing. 

2. Pengujian aplikasi berdasarkan sudut pandang pengguna, yaitu user 

acceptence test (UAT) sebanyak 20 responden, 

3. Pengujian hasil diagnosa aplikasi dibandingkan dengan diagnosa 

pakar yang menggunakan 16 sampel. 

3.6 Dokumentasi 

Tahap dokumentasi merupakan tahap akhir yang dilakukan dalam 

penelitian ini. Kegiatannya meliputi pembuatan laporan Tugas Akhir. 


