
 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Sistem Pakar (Expert System) 

Sistem pakar adalah salah satu cabang dari Artificial Intellegence (AI) yang 

didalamnya terdapat knowledge yang khusus digunakan secara luas yang nantinya 

pengetahuan tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan seperti 

pakar (Arhami, 2005). Sistem pakar adalah program komputer yang didalamnya 

menangani suatu masalah dan membutuhkan seorang pakar untuk membantu 

menangani pemasalahan dengan menggunakan nalar seperti manusia sehingga 

hasil penyelesaian masalah yang didapat sama dengan seorang pakar (Siswanto, 

2010: 118). 

Dalam pembuatannya, sistem pakar terdiri dari 2 bagian yang harus dimiliki 

yaitu knowledge base dan Inference Engine. Kombinasi dari kedua hal tersebut 

disimpan dalam komputer, yang selanjutnya digunakan untuk membantu dalam 

proses pengambilan keputusan untuk penyelesaian masalah tertentu. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.1 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Konsep dasar fungsi sistem pakar 

(Sumber : Arhami, 2005) 

Seorang pakar dengan sistem pakar mempunyai perbedaan kemampuan 

antara sistem pakar dengan seorang pakar, seperti yang terlihat pada Tabel 2.1. 
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Tabel 2.1  Perbandingan Kemampuan Pakar Dengan Sistem Pakar  

Factor Seorang Pakar Sistem Pakar 

Time availibility Hari kerja Setiap saat 

Geografis Lokal/tertentu Dimana saja 

Keamanan Tidak tergantikan Dapat diganti 

Perishable/dapat habis Ya  Tidak 

Performansi  Variable Konsisten 

Kecepatan Variable Konsisten 

Biaya Tinggi Terjangkau 

(Sumber : Arhami, 6: 2005)  

2.1.1 Kelebihan sistem pakar 

Secara garis besar, ada banyak keuntungan bila menggunakan sistem pakar, 

diantaranya adalah (Arhami, 2005: 10):  

1. Menjadikan pengetahuan dan nasihat lebih mudah didapat.  

2. Meningkatkan output dan produktivitas.  

3. Menyimpan kemampuan dan keahlian pakar.  

4. Meningkatkan penyelesaian masalah- menerusi paduan pakar, penerangan, 

sistem pakar khas. 

5. Meningkatkan reliabilitas.  

6. Memberikan respons (jawaban) yang cepat.  

7. Merupakan panduan yang  intelligence (cerdas).  

8. Dapat bekerja dengan informasi yang kurang lengkap dan mengandung 

ketidakpastian.  

9. Intelligence database (basis data cerdas), bahwa sistem pakar dapat 

digunakan untuk mengakses basis data dengan cara cerdas.  

2.1.2 Kelemahan sistem pakar 

Disamping memiliki beberapa keuntungan, sistem pakar juga memiliki 

beberapa kelemahan, antara lain (Sutojo dkk, 2011: 161):  

1. Biaya yang diperlukan untuk membuat dan memeliharanya sangat mahal.   

2. Sulit dikembangkan karena keterbatasan keahlian dan ketersediaan pakar. 
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3. Sistem pakar tidak dapat 100% bernilai benar.  

2.1.3 Ciri - ciri Sistem Pakar 

Sistem pakar memiliki 5 ciri yang dapat menyelesaikan masalah, yaitu 

(Arhami, 2005: 23): 

1. Memiliki informasi yang handal, baik dalam menampilkan langkah-langkah 

antara maupun dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang proses 

penyelesaian. 

2. Mudah dimodifikasi, yaitu dengan menambah atau menghapus suatu 

kemampuan dari basis pengetahuannya. 

3. Heuristik dalam menggunakan pengetahuan (yang sering kali tidak 

sempurna) untuk mendapatkan penyelesaiannya. 

4. Dapat digunakan dalam berbagai jenis komputer. 

5. Memilik kemampuan untuk beradapatasi. 

2.1.4 Konsep Dasar Sistem Pakar 

Konsep dasar sistem pakar meliputi enam hal berikut ini (Sutojo dkk, 2011: 

163): 

1. Kepakaran. 

2. Pakar. 

3. Pemindahan kepakaran. 

4. Inferensi. 

5. Aturan-aturan (Rules). 

6. Kemampuan menjelaskan. 

2.1.5 Struktur Sistem Pakar 

Sistem pakar bisa ditampilkan dengan dua lingkungan, yaitu lingkungan 

pengembangan dan lingkungan konsultasi. Lingkungan pengembangan digunakan 

pada sistem pakar (ES) builder untuk membangun komponen dan memasukkan 

pengetahuan ke dalam basis pengetahuan. Sedangkan lingkungan konsultasi 

digunakan pada nonpakar untuk memperoleh pengetahuan dan nasihat pakar. 

untuk lebih jelasnya liat pada Gambar 2.2. 
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Gambar 2.2 Komponen sistem pakar  

(Sumber : Sutojo dkk, 2011) 

Keterangan: 

1. Akuisisi pengetahuan 

Pada subsitem ini digunakan untuk memasukkan pengetahuan dari 

seorang pakar dengan cara merekayasa pengetahuan agar bisa diproses 

oleh komputer dan menaruhnya ke dalam basis pengetahuan dengan 

format tertentu (dalam bentuk representasi pengetahuan). Sumber bisa 

diperoleh dari pakar, buku, dokumen multimedia, basis data, laporan 

riset khusus, dan informasi yang terdapat di web. 

2. Basis pengetahuan. 

Basis pengetahuan mengandung pengetahuan yang diperlukan untuk 

memahami, memformulasikan, dan menyelesaikan masalah. Basis 

pengetahuan terdiri dari dua elemen dasar, yaitu : fakta dan rule 
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3. Mesin inferensi. 

Adalah sebuah program yang berfungsi untuk memandu proses 

penalaran terhadap suatu kondisi berdasarkan pada basis pengetahuan 

yang ada, manipulasi dan mengarahkan kaidah model, dan fakta yang 

disimpan dalam basis pengetahuan untuk mencapai solusi dan 

kesimpulan. Dalam prosesnya, mesin inferensi menggunakan strategi 

pengendalian, yaitu strategi yang berfungsi sebagai panduan arah 

dalam melakukan proses penalaran. Ada tiga teknik pengendalian 

yang digunakan, yaitu forward chaining, backward chaining, dan 

gabungan dari kedua teknik tersebut. 

4. Daerah kerja 

Untuk merekam hasil sementara yang akan dijadikan sebagai 

keputusan dan menjelaskan sebuah masalah yang sedang terjadi, 

sistem pakar membutuhkan Blackboard, yaitu area memori yang 

berfungsi sebagai basis data. Tiga tipe keputusan yang dapat direkam 

pada blackboard, yaitu: 

a. rencana : bagaimana menghadapi masalah 

b. agenda : aksi potensial yang sedang menunggu untuk dieksekusi. 

c. Solusi : calon aksi yang akan dibangkitkan. 

5. Antar muka pengguna 

Digunakan sebagai media komunikasi antara pengguna dan sistem 

pakar. Komunikasi ini paling bagus bila disajikan dalam bahasa alami 

dan dilengkapi dengan grafik, menu, dan formulir elektronik. Pada 

bagian ini terjadi dialog antar pengguna dan sistem pakar. 

6. Subsistem penjelasan (justifier). 

Berfungsi memberi penjelasan kepada pengguna, bagaimana suatu 

kesimpulan diambil. Kemampuan seperti ini sangat penting bagi 

pengguna untuk mengetahui proses pemindahan keahlian pakar 

maupun dalam pemecahan masalah. 
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7. Sistem perbaikan pengetahuan. 

Kemampuan memperbaiki pengetahuan dari seorang pakar diperlukan 

untuk menganalisis pengetahuan, belajar dari kesalahan masa lalu, 

kemudian memperbaiki pengetahuannya sehingga dapat dipakai pada 

masa mendatang. 

8. Pengguna. 

Pada umumnya pengguna sistem pakar bukanlah seorang pakar yang 

membutuhkan solusi, saran, atau pelatihan dari berbagai permasalahan 

yang ada. 

Pengembangan sistem pakar dibagi menjadi dua generasi. Kebayakan sistem 

pakar generasi pertama menggunakan aturan jika-maka untuk merepresentasikan 

dan menyimpan pengetahuannya. Sistem pakar generasi kedua jauh lebih fleksibel 

dalam mengadopsi banyak representasi pengetahuan dan metode pengebangan. 

Sistem tersebut dapat diintegrasikan jaringan syaraf dengan inferensi berbasis-

aturan untuk mencapai performa keputusan yang lebih tinggi. Untuk lebih 

jelasnya bisa diliat pada Tabel 2.2. 

Tabel 2.2  Perbandingan Sistem Konvensional Dan Sistem Pakar  

Sistem Konvensional Sistem Pakar 

Informasi dan pengolahannya biasanya 

digabungkan dalam satu program 

berurutan 

Basis pengetahuan secara nyata 

dipisahkan dari mekanisme pengolahan 

(inferensi) (misalnya, aturan 

pengetahuan dipisahkan dari kontrol). 

Program tidak melakukan kesalahan 

(programer atau pengguna yang 

membuat kesalahan). 

Program dapat membuat kesalahan. 

Biasanya tidak menjelaskan mengapa 

data input diperlukan atau bagaimana 

kesimpulan dihasilkan. 

Penjelasan adalah bagian dari sebagian 

besar sistem pakar. 

Memerlukan semua data input. 

Berfungsi tidak tepat jika ada data 

yang hilang kecuali juka telah 

dirancang demikian. 

Tidak memerlukan semua fakta awal. 

Biasanya dapat tiba pada kesimpulan 

yang masuk akal sekalipun ada fakta 

yang hilang. 

Perubahan dalam program sangat 

membosankan (kecuali dalam  

Perubahan dalam aturan mudah 

dilakukan. 
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Tabel 2.2  Perbandingan Sistem Konvensional Dan Sistem Pakar (lanjutan) 

Sistem Konvensional Sistem Pakar 

Decisian Support Systems (DSS)).  

Sistem beroperasi hanya jika telah 

lengkap. 

Sistem dapat beroperasi dengan hanya 

sedikit aturan (seperti dalam prototipe 

pertama). 

Eksekusi dilakukan pada bisnis 

algoritma langkah demi langkah. 

Eksekusi dilakukan menggunakan 

heuristik dan logika. 

Manipulasi efektif pada database 

besar. 

Manipulasi efektif pada basis 

pengetahuan besar. 

Representasi dan penggunaan data Representasi dan penggunaan 

pengetahuan. 

Efisiensi biasanya menjadi tujuan 

utama. Efektifitas penting hanya untuk 

DSS 

Efektivitas adalah tujuan utama. 

Mudah menangani data kuantitatif Mudah menangani data kualitatif. 

Menggunakan representasi data 

numerik. 

Menggunakan representasi pengetahuan 

simbolik dan numerik. 

Menyerap, memeperbesar, dan 

mendistribusikan akses ke data atau 

informasi numerik. 

Mendistribusikan, memperbesar, dan 

mendistribusikan akses ke penilaian 

atau pengetahuan. 

(sumber : Turban, 717: 2005) 

2.2 Android 

Menurut Safaat (2012: 1) android adalah sebuah sistem operasi pada 

handphone yang bersifat terbuka dan berbasis pada sistem operasi Linux.  

2.3 Teknik Inferensi   

Inferensi atau pelacakan adalah sebuah prosedur (program) yang memiliki 

kemampuan dalam melakukan penalaran. Inferensi ditampilkan pada suatu 

komponen yang disebut mesin inferensi yang mencakup prosedur-prosedur 

tentang pemecahan masalah. Semua pengetahuan yang dimiliki oleh pakar 

disimpan pada basis pengetahuan oleh sistem pakar. Tugas dari mesin inferensi 

yaitu mengambil kesimpulan berdasarkan basis pengetahuan yang dimilikinya 

(Sutojo dkk, 2011: 164). 
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2.4 Forward Chaining 

Forward chaining adalah teknik pencarian yang dimulai dengan fakta yang 

di ketahui, kemudian mencocokan fakta-fakta tersebut dengan bagian IF dari rules 

IF-THEN. Bila ada bagian yang cocok dengan bagian IF, maka rule dieksekusi. 

Bila sebuah rule dieksekusi, maka sebuah fakta baru (bagian THEN) ditambahkan 

kedalam database (Sutojo dkk, 2011: 171). 

Ada beberapa Karakteristik Forward Chaining yaitu : 

1. Perencanaan, monitoring, control 

2. Disajikan untuk masa depan 

3. Data memandu, penalaran dari bawah ke atas 

4. Bekerja ke depan untuk mendapatkan solusi dari apa yang mengikuti fakta. 

2.5 Unified Modeling Language (UML) 

Unified modeling language (UML) adalah alat bantu yang digunakan oleh  

para pengembang perangkat lunak untuk merancang sistem yang sesuai dengan 

keinginan dan kebutuhan. UML menyediakan bahasa pemodelan visual yang 

memungkinkan bagi pengembangan sistem untuk membuat cetak biru atas visi 

mereka dalam bentuk baku, mudah dimengerti serta dilengkapi dengan 

mekanisme efektif untuk berbagi dan mengkomunikasikan rancangan mereka 

yang lain (Nugroho, 2005).  

2.5.1 Use Case Diagram 

Use case diagram adalah gambar dari beberapa atau seluruh aktor dan use 

case dengan tujuan mengenali interaksi mereka dalam suatu sistem. Use case 

diagram menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem, 

yang ditekan adalah “apa” yang diperbuat dalam sistem, dan bukan “bagaimana”. 

Sebuah use case mempresentasikan sebuah interaksi antara actor dengan sistem. 

Use case menggambarkan kata kerja seperti login ke sistem, maintenance user 

dan sebagainya (Yasin, 2012: 269). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 

2.3. 
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Tabel 2.3 Simbol Use Case Diagram  

Simbol Keterangan 

 Aktor : seseorang atau sesuatu yang berinteraksi 

dengan sistem yang sedang dikembangkan. 

 Use case : peringkat tertinggi dari fungsionalitas 

yang dimiliki sistem 

 Association : adalah relasi antara actor dan use 

case. 

 Generalisasi : untuk memperlihatkan struktur 

pewaris yang terjadi. 

(Sumber: Yasin, 270: 2012)  

2.5.2 Activity Diagram 

Activity diagram menggambarkan rangkaian aliran dari aktivitas, digunakan 

untuk mendeskripsikan aktivitas yang dibentuk dalam suatu operasi sehingga 

dapat juga digunakan untuk aktifitas lainnya seperti use case atau interaksi. 

Activity diagram berupa flowchart yang digunakan untuk memperlihatkan aliran 

kerja dari sistem. Untuk lebih jelassnya dapat dilihat pada Tabel 2.4. 

Tabel 2.4  Simbol Activity Diagram  

Simbol Keterangan 

 Titik awal 

 Titik akhir 

 Activity 

  Fork; untuk menunjukkan kegiatan 

yang dilakukan secara paralel.  
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Tabel 2.4  Simbol Activity Diagram (lanjutan) 

Simbol Keterangan 

 Rake; menunjukkan adanya 

dekomposisi.  

 Tanda waktu 

 Tanda penerimaan 

 Aliran akhir (flow final) 

 Pilihan untuk pengambilan 

keputusan 

(Sumber: Yasin, 271: 2012) 

2.6 Model waterfall 

Suatu System Development Life Cycle (SDLC) tradisional terdiri dari empat 

fase pokok – perencanaan, analisis, desain dan implementasi (PADI) – yang 

mendorong ke sebuah sistem yang tersebar. Sistem adalah suatu siklus sebab 

dimungkinkan untuk kembali ke fase mana pun dari sebuah fase, meskipun ada 

suatu kemajuan ideal yang akan mengikui masing-masing fase sesuai urutannya. 

Semua proyek harus mengikuti fase tersebut. Idealnya, proyek “mengalir” turun 

dan ke arah kanan. Panah ke arah atas menunujukan adanya perubahan sementara 

perkembangan sebuah sistem dapat mengembalikan proses ke suatu langkah 

sebelumnya. Berikut merupakan empat langkah dalam struktur sebuah SDLC, 

yang kadang-kadang dikenal sebagai model air terjun (Swanson dkk, 1999). 

1. Perencanaan. Fase perencanaan memulai dengan sebuah kebutuhan bisnis 

yang belum terpenuhi. Meliputi peluang-peluang yang mungkin yang 

diidentifikasi dengan membaca lingkungan. yaitu dengan cara menentukan 

kelayakan atas permasalahan yang akan diambil. Kemudian penentuan 

tujuan serta ruang lingkup dan sumber daya yang dibutuhkan. 

2. Analisis. Fase analisis seperti wawancara wartawan. Fase ini menanyakan 

dan menjawab pertanyaan-pertanyaan penting seperti siapa para pengguna 
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sistem, apa yang akan di capai oleh sistem, dan dimana serta kapansistem 

akan dijalankan. 

3. Desain. Fase desain menandai bagaimana sistem akan bekerja, 

mempertimbangkan semua detail perangkat keras, perangkat lunak, 

infrastruktur jaringan, antar muka pengguna. 

4. Implementasi. Fase implementasi membawa semua hal bersama-sama. 

Inilah tempat di mana sistem dibangun atau dibeli. Konstruksi melibatkan 

tidak hanya membangun sistem, tetapi juga mengujinya untuk 

memverifikasi bahwa sistem bekerja. Perencanaan yang lebih baik dapat 

mendorong ke arah sistem dengan sedikit bug. Instalasi merupakan langkah 

terakhir dan melibatkan aplikasi sistem benar-benar berjalan. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 SDLC tradisional (waterfall) 

(Sumber: Turban, 2005) 
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2.7 Black-Box Testing 

 Konsep Black-Box testing digunakan untuk mepresentasikan sistem yang 

cara kerja didalamnya tidak tersedia untuk diinspeksi. Teknik pengujian black-box 

juga digunakan untuk pengujian berbasis skenario, dimana isi dalam sistem 

mungkin tidak tersedia untuk diinspeksi tapi masukan dan keluaran yang 

didefinisikan oleh use case dan informasi analisis yang lain (Hariyanto, 2004: 

577). Black -box testing berusaha untuk menemukan kesalahan dalam kategori 

berikut: 

1. Fungsi yang tidak benar atau fungsi yang hilang 

2. Kesalahan antarmuka 

3. Kesalahan dalam struktur data atau akses database eksternal 

4. Kesalahan perilaku (behavior) atau kesalahan kinerja 

5. Inisialisasi dan pemutusan kesalahan 

2.8 User Acceptance Test (UAT) 

User Acceptance Test (UAT) adalah proses untuk mendapatkan konfirmasi 

bahwa sebuah sistem memenuhi yang disepakati persyaratan dan mengetes 

apakah semua fungsi dan fitur berjalan dengan baik. Caranya,  melakukan uji coba 

software kepada user. Apabila hasil uji coba mendapat respon positif, maka tes 

tersebut dinyatakan berhasil (Supriatin dkk, 2014). 

2.9 Unit Test 

Pengujian Unit (Unit Testing) adalah pengujian yang difokuskan pada unit 

terkecil dari program (modul). Pengujian ini didasarkan pada informasi dari 

deskripsi perancangan detil perangkat lunak (Wibisono dan Baskoro, 2002). Pada 

umumnya pengujian ini dilakukan secara white-box dan source code based testing 

dengan melakukan pengecekan jalur khusus pada struktur kendali modul untuk 

meyakinkan kelengkapan cakupan dan deteksi maksimum kesalahan (Wibisono 

dan Baskoro, 2002).   
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2.10 Mata 

Mata adalah salah satu panca indra manusia yang berfungsi sebagai indra 

penglihat. Mata merpakan organ penglihatan yang mendeteksi cahaya yang 

meneruskan sinyal tersebut ke retina, dan membuat efek visual yang dikirim ke 

otak. Secara sederhana mata hanya mengetahui apakah lingkungan sekitarnya 

adalah terang atau gelap. Terdapat beberapa bagian organ mata yang bekerjasama 

mengantarkan cahaya dari sumbernya menuju ke otak untuk dapat dicerna oleh 

sistem saraf manusia. Bagian-bagian tersebut adalah (Kurniawan dan Wardhani, 

2016): 

1. Kornea Merupakan bagian terluar dari bola mata yang menerima cahaya 

dari sumber cahaya.  

2. Pupil dan Iris atau Selaput Pelangi Dari kornea, cahaya akan diteruskan ke 

pupil. Pupil menentukan kuantitas cahaya yang masuk ke bagian mata yang 

lebih dalam. Pupil mata akan melebar jika kondisi ruangan yang gelap, dan 

akan menyempit jika kondisi ruangan terang. Lebar pupil dipengaruhi oleh 

iris di sekelilingnya.Iris berfungsi sebagai diafragma. Iris inilah terlihat 

sebagai bagian yang berwarna pada mata. 

3. Lensa mata, Fungsi lensa mata adalah mengatur fokus cahaya, sehingga 

cahaya jatuh tepat pada bintik kuning retina. Untuk melihat objek yang jauh 

(cahaya datang dari jauh), lensa mata akan menipis. Sedangkan untuk 

melihat objek yang dekat (cahaya datang dari dekat), lensa mata akan 

menebal 

4. Retina, Retina adalah bagian mata yang paling peka terhadap cahaya, 

khususnya bagian retina yang disebut bintik kuning. Setelah memasuki 

retina, cahaya diteruskan ke saraf optik.  

5. Saraf optik, Saraf yang memasuki sel tali dan kerucut dalam retina, untuk 

menuju ke otak. 

2.11 Penyakit Mata 

 Mata sering mengalami gangguan atau disebut juga penyakit pada mata. 

Banyak jenis penyakit mata yang sering muncul disaat melakukan aktifitas sehari-
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hari. Hal ini terkait karena organ mata yang lebih kompleks dari organ tubuh 

lainnya dan juga karena beberapa faktor penyebab terjadinya penyakit mata. 

Banyak jenis penyakit mata yang dapat menyerang manusia, tapi pada penelitian 

ini penulis membatasi pada penyakit mata manusia yang hanya bisa diagnosa awal 

berdasarkan gejala diantaranya: 

2.11.1 Gangguan pada Kornea 

1. Ulkus Kornea 

  Ulkus Kornea adalah luka terbuka yang terbentuk pada kornea 

penyebab tersering adalah infeksi. Kornea mata adalah lapisan 

bening yang berada di bola mata bagian depan. Sebagai jendela mata 

kornea memungkinkan cahaya untuk masuk ke mata. Untuk lebih jelasnya 

datap dilihat pada Gambar 2.4  

 

 

 

Gambar 2.4 Ulkus Kornea  

(medicastore.com, 2017) 

Gejala Ulkus kornea 

a. Mata terasa gatal   

b. Mata tampak berair  

c. Mata terasa panas terbakar  

d. Mata merah atau merah muda  

e. Peka terhadap cahaya (fotofobia)  

f. Keluarnya kotoran mata  

g. Kelopak mata terasa nyeri  

h. Tampak bintik nanah yang berwarna kuning keputihan  

2. Kerato Konjungtivitis Vernalis  

 Keratokonjungtivitis Vernalis adalah peradangan konjungtiva yang 

berulang (musiman). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.5. 

 

 

https://mediskus.com/penyakit/ulkus-kornea
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Gambar 2.5  Kerato Konjungtivitis Vernalis  

(pinterest.com, 2017) 

Gejala Kerato Konjungtiviti Vernalis 

a. Mata terasa gatal  

b. Mata tampak merah atau merah muda 

c. Mata tampak berair  

d. Peka  terhadap cahaya (fotofobia)  

e. Kotoran mata tampak kental dan lengket  

f. Konjungtiva di bawah kelopak mata membengkak dan berwarna 

merah muda pucat sampai keabuan  

g. Konjungtiva tampak berwarna putih susu  

3. Kerato Konjungtivitis Sikka 

Keratokonjungtivitis Sikka adalah kekeringan pada konjungtiva 

(lapisan pada kelopak mata dan yang melapisi bagian putih bola mata) dan 

kornea (lapisan jernih didepan iris dan pupil pada bola mata). Untuk lebih 

jelasnya bisa dilihat pada Gambar 2.6 

 

 

 

Gambar 2.6 Kerato Konjungtivitis Sikka  

(medicastore.com, 2017) 

Gejala Keratokonjungtivitis Sikka 

a. Mata mengalami Iritasi  

b. Mata seperti panas terbakar  

c. Mata terasa gatal  

d. Merasa ada benda asing yang ada pada mata  

e. Penglihatan menjadi samar atau kabur saat melihat  
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4. Keratitis Pungtata Superfisialis 

Keratitis pungtata superfisialis adalah suatu keadaan dimana 

sekelompok kecil sel-sel pada permukaan kornea mati. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.7 

 

 

 

Gambar 2.7 Kerartitis Pungtata Superfisialis  

(medicastore.com, 2017) 

Gejala Keratitis Pungtata Superfisialis 

a. Mata terasa nyeri  

b. Mata tampak  merah atau merah muda 

c. Mata tampak berair  

d. Mata terasa gatal  

e. Mata peka terhadap cahaya (fotofobia)  

f. Peglihatan menjadi samar atau kabur saat melihat  

g. Kelopak mata menjadi lengket  

5. Keratitis Ulserativa  Parifer 

Keratitis ulserativa parifer adalah suatu peradangan dan pembentukan 

ulkus pada kornea yang seringkali terjadi pada orang-orang dengan 

penyakit jaringan ikat (misalnya reumatoid artritis). Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada Gambar 2.8. 

 

 

 

Gambar 2.8 Keratitis Ulserativa Parifer  

(www.pinterest.com, 2017) 

Gejala Keratitis Ulserativa Parifer 

a. Penglihatan menjadi samar atau kabur saat melihat 

b. Mata tampak berair  

http://www.pinterest.com/


 

23 
 

c. peka terhadap cahaya (fotofobia)  

6. Xerophthalmia 

Xerophthalmia suatu keadaan dimana kornea menjadi kering dan 

keruh akibat kekurangan vitamin, A, protein dan kalori dan biasanya 

terjadi pada kedua mata.  Asupan vitamin A untuk orang yang sehat 

berbeda berdasarkan usia. Untuk pria dewasa, asupan vitamin A setiap hari 

adalah sebanyak 900 mikrogram. Untuk wanita dewasa adalah sebanyak 

700 mikrogram per hari. Sedangkan untuk anak-anak, asupan vitamin A 

per hari adalah sekitar 600 mikrogram untuk usia di bawah 13 tahun, 400 

mikrogram untuk usia di bawah 8 tahun, serta 300 mikrogram untuk usia 

1-3 tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.9. 

 

 

 

Gambar 2.9 Xerophthalmia  

(medicastore.com, 2017) 

Gejala Xerophthalmia 

a. Penglihatan menjadi samar atau  kabur saat melihat  

b. Mata mudah lelah 

c. Mata tampak merah atau merah mudah 

d. Mata terasa nyeri  

e. Kelopak mata membengkak  

f. Kurangnya penglihatan pada siang hari atau pada lingkungan yang 

kurang cahaya  

7. Infeksi Herpes Simpleks pada Kornea  

Infeksi Herpes Simpleks Pada Kornea adalah infeksi pada kornea yang 

disebabkan oleh virus herpes simpleks. Infeksi herpes pada kornea 

merupakan infeksi virus yang berulang. Penelitian menunjukkan bahwa 

sampai 50% penderita mengalami kekambuhan. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada Gambar 2.10. 
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Gambar 2.10 Infeksi Herpes Simpleks Pada Kornea 

 (medicastore.com, 2017) 

Gejala Infeksi Herpes Simpleks pada Kornea  

a. Mata terasa nyeri  

b. Mata terasa sakit  

c. Mata tampak berair  

d. Peka terhadap cahaya (fotofobia)  

e. Kornea mengalami pembengkakan  

f. Penglihatan  menjadi samar atau kabur saat melihat  

8. Infeksi Herpes Zoster pada Kornea  

Infeksi herpes zoster pada kornea adalah infeksi pada kornea yang 

disebabkan oleh herpes zoster (infeksi pada saraf dan kulit). Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.11. 

 

 

 

Gambar 2.11 Infeksi Herpes Zoster Pada Kornea 

(medicastore.com, 2017) 

Gejala Infeksi Herpes Zoster pada Kornea  

a. Kulit dahi dan hidung berwarna merah, berisi air, dan sangat nyeri 

b. Mata mengalami infeksi  

c. Mata tersa nyeri  

d. Kelopak mata memerah 

e. Kelopak  mata membengkak 
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2.11.2 Gangguan pada Kelenjar dan Kelopak Mata 

1. Dakriosistitis (infeksi kantong air mata) 

Dakriosistitis adalah suatu infeksi pada kantong air mata yang 

merupakan suatu ruang kecil tempat air mata dialirkan. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.12 

 

 

 

Gambar 2.12 Dakriosistitis  

(medicastore.com, 2017) 

Gejala Dakriosistitis (infeksi kantong air mata) 

a. Sekitar kantong air mata terasa nyeri  

b. Sekitar kantong membengkak  

c. Sekitar kantong mata berwarna merah  

d. Mata tampak berair  

e. Tampak bintik nanah yang berwarna kuning keputihan  

f. Suhu badan diatas 38 derajat celcius  

2. Blefaritis 

Blefaritis adalah peradangan pada tepi kelopak mata yang 

menyebabkan bagian tersebut jadi terlihat bengkak dan merah. Kondisi ini 

umumnya mengenai kedua mata. Biasanya salah satu mata akan tampak 

lebih meradang dibandingkan mata yang satunya. Blefaritis bisa dialami 

semua golongan usia, namun kondisi ini tidak menular. Blefaritis ditandai 

dengan pembentukan minyak berlebihan di dalam kelenjar di dekat 

kelopak mata yang merupakan lingkungan yang disukai oleh bakteri yang 

dalam keadaan normal ditemukan di kulit. Untuk lebih jelas dapat dilihat 

pada Gambar 2.13. 

 

 

Gambar 2.13 Blefaritis  

(medicastore.com, 2017) 
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Gejala Blefariris 

a. Kelopak mata terasa gatal  

b. Mata tampak berair  

c. Mata tampak kering  

d. Mata terasa berpasir 

e. Mata terasa panas terbakar  

f. Pengelupasan kulit di sekitar mata   

g. Bulu mata menjadi berkerak  

h. Bulu mata menjadi berminyak  

i. Kelopak mata membengkak   

j. Kelopak mata menjadi lengket  

k. Peka terhadap cahaya matahari (fotofobia)  

l. Penglihatan menjadi samar atau kabur saat melihat 

m. Pertumbuhan bulu mata yang tidak normal bahkan sampai kehilangan 

bulu mata  

n. Mata menjadi sering berkedip  

3. Kalazion 

Kalazion adalah Benjolan pada kelopak mata atas atau bawah, tapi 

umumnya terjadi pada kelopak mata bagian atas yang disebabkan oleh 

penyumbatan kelenjar minyak yang kecil di dalam kelopak mata. Ada dua 

jenis Kalazion, yaitu susut luar dan  lipatan dalam. Susut luar adalah 

kondisi di mana terdapatnya bintil merah keras di kelopak mata, yang 

berukuran seperti kacang. Sedangkan lipatan adalah  bintil tumor terletak 

di bagian dalam kelopak mata dan tidak mudah untuk dikenali. Utnuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.14 

 

 

 

 

Gambar 2.14 Kalazion 

 (medicastore.com, 2017) 
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Gejala Kalazion 

a. Kelopak mata membengkak  

b. Mata terasa nyeri  

c. Mata mengalami iritasi  

d. Keluarnya kotoran mata 

e. Di bawah kelopak mata terbentuk daerah kemerahan atau abu-abu 

4. Hordeolum (bintitan)  

Hordeolum (bintitan) adalah suatu infeksi pada satu atau beberapa 

kelenjar di tepi atau di bawah kelopak mata. Sebagian besar bintitan hanya 

muncul pada salah satu mata. Kondisi ini umumnya tidak berdampak 

buruk pada kemampuan penglihatan pengidap. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada Gambar 2.15 

 

 

 

 

Gambar 2.15 Hordeolum  

(medicastore.com, 2017) 

Gejala Hordeolum (bintitan) 

a. Mata tampak berair 

b. Kelopak mata memerah  

c. Kelopak mata membengkak  

d. Kelopak mata terasa gatal  

e. Tampak bintik nanah yang berwarna kuning keputihan  

5. Entropion dan ekstropion 

Entropion adalah keadaan dimana kelopak mata membalik kedalam 

mata, sehingga memnyebabkan bulu mata menggesek bola mata. 

Sedangkan ekstropion adalah keadaan dimana kelopak mata kembali 

kearah luar sehingga tepinya tidak menyentuh bola mata. Utnuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.16. 
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Gambar 2.16 Entropion Dan Ekstropion  

(medicastore.com, 2017) 

Gejala Entropion dan Ekstropion 

a. Kelopak dan bulu mata bagian bawah membalik kedalam arah bola 

mata  

b. Kelopak  dan bulu mata bagian bawah membalik kearah luar  

c. Mata mengalami iritasi Merasa ada benda asing pada mata  

d. Mata tampak berair  

e. Mata tampak merah  

6. Trichiasis 

Trichiasis adalah kelainan pertumbuhan bulu mata yang menyebabkan 

terjadinya gesekan dengan bola mata pada seseorang yang tidak 

mengalami entropion. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 

2.17 

 

 

 

Gambar 2.17 Trichiasis  

(medicastore.com, 2017) 

Gejala Trichiasis 

a. Mata tampak merah  

b. Mata terasa nyeri  

c. Peka terhadap cahaya (fotofobia)  

d. Merasa ada benda asing dalam mata  
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2.11.3 Gangguan pada Konjungtiva 

1. Konjungtivitis 

Konjungtivitis atau mata merah merupakan peradangan yang terjadi 

pada konjungtiva atau selaput bening yang melapisi bagian depan mata. 

Pada saat terjadi peradangan pada pembuluh darah kecil di konjungtiva, 

bagian mata yang seharusnya berwarna putih akan terlihat merah atau 

merah muda yang dapat disebabakan oleh virus, bakteri atau alergi. 

Penyakit ini merupakan salah satu gangguan kondisi mata yang paling 

umum terjadi pada orang dewasa maupun anak-anak. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada Gambar 2.18 

 

 

 

 

Gambar 2.18 Konjungtivitis 

 (medkes.com, 2017) 

Gejala Konjungtivitis 

a. Konjungtiva yang mengalami iritasi akan tampak merah dan 

mengeluarkan kotoran   

b. Kelopak mata membengkak 

c. Kelopak mata terasa gatal   

d. Mata tampak merah  

e. Mata tampak berair  

f. Kelopak mata menjadi lengket  

g. Mata terasa panas terbakar  

h. Mata terasa gatal  

i. Keluarnya kotoran mata 

2. Trakoma 

  Trakoma adalah suatu infeksi konjungtiva yang berlangsung lama dan 

disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Penyakit trakoma adalah 

jenis penyakit yang bisa menular, Bakteri yang menyebabkan trakoma 
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menyebar melalui kontak langsung dengan mata, kelopak mata, dan 

hidung atau sekresi tenggorokan dari orang yang terinfeksi. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.19. 

 

 

 

 

Gambar 2.19 Trakoma  

(medicastore.com, 2017) 

Gejala Trakoma 

a. Mata terasa sakit   

b. Mata tampak berair  

c. Kelopak mata tampak membengkak  

d. Peka terhadap cahaya (fotofobia)  

e. Tampak bintik nanah yang berwarna kuning keputihan  

f. Komplikasi pada telinga, hidung dan tenggorokan  

g. Pembengkakan kelenjar getah bening didepan telinga  

3. Episkleritis  

Episkleritis merupakan reaksi radang jaringan konjungtiva sebelah 

dalam yang terletak di permukaan sklera. Skelera di bagian belakang 

ditembus oleh saraf optik pada bagian yang disebut sebagai lamina 

kribrosa sclera. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.20. 

 

 

 

Gambar 2.20 Episkleritis  

(wikimedia.org, 2017) 

Gejala Episkleritis 

a. Mata terasa kering  

b. Mata terasa nyeri  

c. Mata tampak berair   

http://www.gudangkesehatan.com/
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d. Peka terhadap cahaya (fotofobia)  

4. Skleritis 

Skleritis atau radang pada putih mata merupakan peradangan yang 

trjadi pada skelra yang lebih dalam diakibatkan terjadinya nekrosis sklera 

atau skleromalasia maka dapat terjadi preforasi pada sklera. Skleritis 

terlihat seperti benjolan berwarna sedikit lebih biru jingga. kadang-kadang 

mengenai seluruh lingkaran kornea. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada Gambar 2.21 

 

 

 

Gambar 2.21 Skleritis 

(medicastore.com, 2017) 

Gejala Skleritis 

b. Penglihatan menjadi samar atau kabur saat melihat  

c. Mata terasa nyeri  

d. Peka terhadap cahaya (fotofobia)  

e. Mata tampak merah atau merah muda 

f. Mata  tampak berair  

9. Pterygium 

Pterygium berasal dari bahasa Yunani yaitu Pteron yang berarti sayap 

(wing). Pterygium dapat tumbuh menutupi seluruh permukaan kornea atau 

bola mata. Pertumbuhan ini biasanya terletak pada celah kelopak bagian 

nasal ataupun temporal konjungtiva yang meluas ke daerah kornea. 

Pterygium berbentuk segitiga dengan puncak di bagian sentral atau di 

daerah kornea. Pterygium tersebar di seluruh dunia, tetapi lebih banyak di 

daerah iklim panas dan kering. Prevalensi juga tinggi di daerah berdebu 

dan kering.  Untuk lebih jelasnya dapat diliht pada Gambar 2..22. 
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Gambar 2.22 Pterygium  

(alodokter.com, 2017) 

Gejala Pterygium 

a. Mata tampak merah  

b. Mata mengalami Iritasi  

c. Mata terasa gatal  

d. Mata tampak berair  

e. Mata tampak kering  

f. Penglihatan menjadi samar atau kabur saat melihat  

g. Merasa ada benda asing didalam mata  

h. Timbulnya benjolan pada mata dibagian atas atau bawah  

2.11.4 Gangguan pada Retina 

1. Endophthalmitis  

Endophthalmitis adalah peradangan pada seluruh lapisan mata bagian 

dalam, cairan dalam bola mata (humor vitreus) dan bagian putih mata 

(sklera). Endoftalmitis merupakan penyakit yang berbahaya dan darurat. 

Penanganan dan pengobatan yang tepat dan cepat harus diberikan. Karena 

apabila tidak segera ditangani akan menimbulkan masalah yang makin 

parah, bahkan bisa menyebebkan kehilangan bola mata dan kebutaan 

permanen. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada Gambar 2.23 

 

 

 

 

Gambar 2.23 Endophthalmitis   

(medicastore.com, 2017) 

http://www.rs-sejahterabhakti.com/
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Gejala Endophthalmitis 

a. Mata terasa nyeri  

b. Penglihatan menjadi samar atau kabur saat melihat 

c. Kelopak mata membengkak  

d. Kemerahan pada sklera ( lapisan luar mata yang berwarna putih)  

e. Peka terhadap cahaya (fotofobia) 

2.11.5 Gangguan pada Rongga Mata 

1. Eksoptalmus (penonjolan bola mata abnormal ) 

Eksoftalmus adalah penonjolan bola mata karena terkait hormon 

(biasanya hipertiroid). Kata “Eksoptalmus” berasal dari bahasa Yunani, 

yang artinya “mata yang menonjol”. Hal ini merujuk pada satu ataupun 

kedua mata. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.24. 

 

 

 

 

Gambar  2.24 Eksoptalmus  

(kumpulanpenyakit.com, 2017) 

Gejala Penyebab Eksoptalmus (penonjolan bola mata abnormal) 

a. Bola mata yang terlihat menonjol (satu atau kedua bola mata)  

b. Kelopak mata membengkak  

c. Penglihatan ganda bila melihat dengan satu atau kedua mata  

d. Mata tampak merah atau merah muda  

2. Selulitis Orbita 

Selulitis orbita adalah suatu infeksi pada jaringan di sekitar bola mata. 

selulitis orbita merupakan penyakit sakit mata yang terjdi diakibatkan 

peradangan pada jaringan di sekitar bola mata penderita. Atau bisa juga 

dikatakan sebagai penyakit yang dikarenakan bola mata yang mengalami 

tekanan berlebihan akibat dari jaringan tubuh di sekitar mata. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.25. 
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Gambar 2.25 Selulitis Orbita  

(medicastore.com, 2017) 

Gejala Selulitis Orbita 

a. Mata terasa nyeri  

b. Pergerakan mata terbatas  

c. Kelopak mata membengkak  

d. Kelopak mata tampak mengkilat   

e. Kelopak mata berwarna ungu  

f. Kelopak mata memerah  

g. Suhu badan diatas 38 derajat celcius  

h. Bola mata membengkak dan tampak berkabut  

2.11.6 Gangguan  pada Mata Lainnya  

1. Katarak  

Katarak adalah lensa mata yang menjadi keruk, sehingga cahaya tidak 

dapat menembusnya, katarak biasanya terjadi perlahan-lahan dan dapat 

menyebabkan kehilangan penglihatan dan berpotensi membutakan mata 

jika katarak terlalu tebal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 

2.26. 

 

 

 

Gambar 2.26 Katarak  

(alodokter.com, 2017) 

Gejala katarak  

a. Penglihatan menjadi samar atau kabur saat melihat  

b. Peka terhadap cahaya (fotofobia)  

c. Terdapat lingkaran cahaya saat memandang sinar atau lampu  
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d. Warna memudar dan cenderung menguning saat melihat  

e. Pandangan ganda jika melihat dengan satu atau kedua mata  

f. Mata terasa nyeri  

2. Glaukoma  

Glaukoma merupakan penyakit yang umumnya disebabkan oleh 

tekanan didalam bola mata meningkat, sehingga terjaadi kerusakan pada 

saraf optikus dan menyebabkan penurunan fungsi penglihatan. Glaukoma 

merupakan penyebab kebutaan nomor dua setelah katarak dan biasanya 

terjadi pada usia lanjut. Glaukoma akut lebih sering terjadi pada malam 

hari karena pupil secara alami akan melebar dibawah cahaya yang redup. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.27. 

 

 

 

Gambar 2.27 Glaukoma  

(halosehat.com, 2017) 

Gejala Glaukoma 

a. Mata terasa nyeri  

b. Penderita mengalami sakit kepala  

c. Terdapat lingkaran cahaya saat memandang sinar atau lampu  

d. Penderita mengalami mual dan muntah  

e. Mata tampak membengkak  

f. Mata tampak berair mata tampak merah  

g. Penglihatan yang tadinya kabur, lama-lama menjadi normal  

2.12 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan dasar atau acuan yang berupa teori-teori 

atau temuan-temuan yang dapat dijadikan  sebagai  data  pendukung. Data  

pendukung  yang  digunakan berupa penelitian terdahulu dengan permasalahan  

yang  sedang  dibahas  dalam  penelitian. Berikut beberapa penelitian terdahulu 

seperti pada Tabel 2.5. 



 

36 
 

Tabel 2.5  Penelitian Terdahulu  

Peneliti Judul Nama jurnal Hasil 

Ongko, Erianto  Perancangan 

sistem pakar 

diagnosa pada 

penyakit mata 

Jurnal TIME ,Vol. 

II No 2 : 10-17, 

2013 

ISSN : 2337 – 

3601 

Pada penelitian 

ini teknik 

inferensi yang 

digunakan 

forward 

chaining, jumlah 

penyakit yang 

digunakan 

sebanyak 20 

penyakit dan 44 

gejala  

Reisa R, Jusak & 

Sudarmaningtyas, 

P. 

Sistem pakar 

untuk diagnosis 

penyakit mata 

JSIKA Vol 2, No 

2 (2013)/ ISSN 

2338-137X 

Pada penelitian 

menggunakan 

metode forward 

chaining.  

Jumlah penyakit 

yang digunakan 

8 dan 17 gejala. 

Putri, P. A., & 

Mustafidah, H. 

Sistem Pakar 

untuk 

Mendiagnosa 

Penyakit Hati 

Menggunakan 

Metode Forward 

Chaining 

JUITA ISSN: 

2086-9398 Vol. I 

Nomor 4, 

Nopember 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

penelitian ini 

membuat sistem 

pakar berbasis 

web dengan 

menggunakan 

metode forward 

chaining dan 

penyakit yang 

dibahas 

berjumlah 12 

penyakit. 
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Tabel 2.5  Penelitian Terdahulu (lanjutan) 

Peneliti Judul Nama jurnal Hasil 

Supartini, W. 

dan Hindarto. 

Sistem Pakar 

Berbasis Web 

Dengan Metode 

Forward Chaining 

Dalam 

Mendiagnosis Dini 

Penyakit 

Tuberkulosis di 

JawaTimur 

 KINETIK, Vol.1, 

No.3, 2016, 

November Hal. 

147-154 

ISSN : 2503-

2259, E-ISSN : 

2503-2267 

Pada penelitian ini 

membahas 

penyakit 

tuberkolusis 

dengan  

menggunakan 

metode forward 

chaining berbasis 

web 

Mulyani, E.D.S 

& Restianie, 

I.N.  

 

Aplikasi sistem 

pakar untuk 

mendiagnosa 

penyakit 

Anak (balita) 

dengan 

menggunakan 

Metode Forward 

chaining 

 

Seminar Nasional 

Teknologi 

Informasi dan 

Multimedia 2016 

STMIK AMIKOM 

Yogyakarta 6–7 

Februari 2016 ISSN 

: 2302-3805 

 

Pada penelitian ini 

membahas penyakit 

anak balita dengan 

jumlah penyakit 10 

dan 43 gejala, 

metode yang 

dipakai forward 

chaining berbasis 

web dan metode 

pengembangan 

sistemnya 

menggunakan 

waterfall 

Setiawan,  

Wahyudi & 

Sofie, Ratnasari 

Sistem Pakar 

Diagnosis Penyakit 

Mata 

Menggunakan 

Naivebayes 

Classifier 

Seminar Nasional 

Sains dan 

Teknologi 2014 2 

Fakultas Teknik 

Universitas 

Muhammadiyah 

Jakarta , 12 

November 2014  

Penelitian ini 

membahas tentang 

penyakit mata 

menggunakan 

Naivebayes 

Classifier, dengan 

15 penyakit dan 

52 gejala 
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Tabel 2.5  Penelitian Terdahulu (lanjutan) 

Peneliti Judul Nama jurnal Hasil 

  TINF-004 ISSN : 

2407 – 1846 

 

Qamaruzzaman, 

M. H. & 

Sam’ani 

Sistem Pakar 

Untuk 

Mendiagnosa 

Penyakit Mata 

Pada Manusia 

Menggunakan 

Teorema Bayes 

Indonesian 

Journal on 

Networking and 

Security - Volume 

5 No 4 – Oktober 

2016 ISSN : 2302-

5700 (Print) – 

2354-6654 

(Online) 

Pada penelitian ini 

membahas te tang 

penyakit mata 

dengan 

menggunakan 

Teorema Bayes, 

dengan 

menggunakan 15 

penyakit. Dan 

pengembangan 

menggunakan 

sistemnya Borland 

Delphi 7.0 

Minarni, & 

Ariani D.N 

Perancangan 

Perangkat Lunak 

Diagnosa Penyakit 

Mata Khusus 

Gangguan 

Konjungtiva 

dengan metode 

forward chaining 

berbasis web 

Jurnal Teknologi 

Informasi & 

Pendidikan ISSN : 

2086 – 4981 Vol. 

6 No. 1 Maret 

2013 

Pada penelitian ini 

membahas penyakit 

mata yang berfokus 

pada konjungtiva. 

Aplikasi berbasis 

web, dengan 

menggunakan 

bahasa 

pemrograman 

PHP dan database 

yang digunakan 

adalah 

MySQL. 

 


