
 

 
 

BAB IV 

ANALISA DAN PERANCANGAN 

4.1 Analisa Sistem Terdahulu 

Analisa sistem terdahulu dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui proses 

kerja yang sedang berjalan dan dimaksudkan untuk mengidentifikasi masalah dan 

hambatan yang terjadi, sehingga nantinya dapat diusulkan sebuah perbaikan. 

Dalam mengembangkan sistem pakar diperlukan pengetahuan dan informasi yang 

diperoleh dari beberapa sumber seperti seorang pakar dan beberapa buku yang  

berhubungan dengan penelitian serta pencarian materi pendukung melalui 

internet. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan, proses pemeriksaan pasien yang 

dilakukan di Rumah Sakit Awalbross adalah sebagai berikut: 

1. Pasien terlebih dahulu melakukan cek tekanan darah, tinggi badan dan berat 

badan untuk melengkapi berkas yang ada. Pemeriksaan tersebut dilakukan 

oleh perawat dokter yang bersangkutan. 

2. Setelah dipanggil menuju ruang dokter yang bersangkutan, dokter 

menanyakan keluhan yang dirasakan pasien kemudian pasien menceritakan 

gejala yang dirasakan. Dan dokter mendengarkan keluhan dari pasien serta 

membuat catatan dari gejala tersebut. 

3. Dokter memeriksa pasien secara fisik sesuai dengan gejala yang dikeluhkan 

pasien. 

4. Dokter memberikan diagnosa awal dan resep obat kepada pasien dari gejala 

serta keluhan yang disampaikan oleh pasien. 

5. Jika ada keluhan lain serta penyakit sulit untuk didiagnosa awal dan untuk 

memastikan lebih lanjut penyakit yang diderita pasien seperti contohnya 

penyakit mata yang terjadi pada retina maka akan dilakukan tindakan 

lanjutan untuk memastikan penyakit tersebut.  

6. Dokter menyimpulkan hasil diagnosa pasien, penyebab penyakit yang 

diderita dan solusi berdasarkan jenis penyakit yang dialami pasien. 
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Proses yang sudah dijelaskan sebelumnya memiliki beberapa kekurangan 

seperti:  

1. Proses konsultasi dengan dokter memerlukan waktu yang cukup lama, 

apabila terjadi antrian pasien maka waktu yang dibutuhkan pun bertambah.  

2. Keterlambatan penanganan dini juga sering terjadi dikarenakan dokter yang 

bertugas berhalangan hadir. Untuk lebih jelasnya sistem terdahulu dapat 

dilihat pada Gambar 4.1. 
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Gambar 4.1 Flowchart Alur Sistem Terdahulu 
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Sedangkan dibawah ini merupakan proses pasien dalam melakukan 

konsultasi dengan dokter, yaitu: 

1. Dokter menanyakan keluhan yang dirasakan oleh pasien. 

2. Dokter melakukan pemeriksaan secara langsung. 

3. Dokter memberikan diagnosa awal dan resep obat kepada pasien dari gejala 

serta keluhan yang disampaikan oleh pasien. 

4. Untuk memastikan penyakit yang diderita pasien, dilanjutkan dengan 

pemeriksaan dengan menggunakan alat. 

5. Dokter menyimpulkan hasil diagnosa pasien, penyebab penyakit yang 

diderita pasien berdasarkan hasil penyakit mata yang sudah diperiksa oleh 

dokter. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.2. 
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Gambar 4.2 Merupakan Flowchart Proses Konsultasi Dengan Dokter 
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4.2 Analisa Sistem Usulan 

Sistem pakar berbasis rule untuk diagnosa awal pada penyakit pada mata 

manusia dibangun untuk membantu masyarakat awam dalam mendiagnosa awal 

apakah masyarakat berkemungkinan terkena penyakit yang berhubungan dengan 

mata, di dalam sistem pakar yang dibangun terdapat gejala-gejala awal dari 

penyakit mata yang ada, penggunabisa menjawab pertanyaan berdasarkan gejala 

yang ada, setelah itu sistem akan memberikan hasil dari diagnosa awal penyakit 

mata apakah pengguna tersebut memiliki kemungkinan terkena penyakit mata 

atau tidak. Jika memiliki kemungkinan terkena penyakit mata maka pengguna 

dapat langsung melakukan tindakan lanjutan seperti konsultasi dengan dokter 

spesialis mata. Jika tidak memiliki kemungkinan terkena penyakit mata, pengguna 

dapat melakukan pencegahan dini tehadap penyakit tersebut. 

4.2.1 Penyakit Mata 

Penyakit mata yang gejalanya bisa didiagnosa awal berdasarkan cerita 

pasien dapat dilihat pada tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Jenis Penyakit Pada Mata Manusia 

Id Penyakit Nama Penyakit 

P1 Ulkus kornea 

P2 Keratokonjungtivitis vernalis 

P3 Keratokonjungtivitis sikka 

P4 Keratitis pungtata superfisials 

P5 Keratitis ulserativa parifer 

P6 Xerophthalmia 

P7 Infeksi herpes simpleks pada kornea 

P8 Infeksi herpes zoster pada kornea 

P9 Dakriosistitis 

P10 Blefaritis  

P11 Kalazion 

P12 Hordeolum 

P13 Entropion dan Ekstropion  
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Tabel 4.1  Jenis Penyakit Pada Mata Manusia (lanjutan) 

Id Penyakit Nama Penyakit 

P14 Trichiasis 

P15 Konjungtivitis 

P16 Trakoma 

P17 Episkleritis 

P18 Skleritis 

P19 Pterygium 

P20 Endophthalmitis 

P21 Eksaptalmus (penonjolan bola mata abnormal). 

P22 Selulitis orbita 

P23 Katarak 

P24 Glaukoma  

4.2.2 Gejala Awal 

Gejala-gejala awal yang dirasakan oleh masyarakat yang berkaitan dengan 

penyakit mata dapat dilihat pada tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Daftar Gejala Penyakit Pada Mata 

Id Gejala Nama Gejala 

G1 Bola mata membengkak dan tampak berkabut 

G2 Bola mata yang terlihat menonjol (satu atau kedua bola 

mata) 

G3 Bulu mata menjadi berkerak  

G4 Bulu mata menjadi berminyak 

G5 Di bawah kelopak mata terjadi pembengkakan bundar 

kemerahan atau abu-abu 

G6 Keluarnya kotoran mata 

G7 Kotoran mata tampak kental dan lengket 

G8 Kelopak mata menjadi lengket  

G9 Kelopak mata membengkak  
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Tabel 4.2  Daftar Gejala Penyakit Pada Mata (lanjutan) 

Id Gejala Nama Gejala 

G10 Kelopak mata tampak mengkilat  

G11 Kelopak mata berwarna ungu  

G12 Kelopak mata memerah 

G13 Kelopak mata terasa gatal  

G14 Kelopak mata terasa nyeri 

G15 Kelopak dan bulu mata bagian bawah membalik kedalam 

arah bola mata  

G16 Kelopak  dan bulu mata bagian bawah membalik kearah 

luar  

G17 Konjungtiva(lapisan tipis yang berada di mata yang 

berguna melindungi area putih dari mata)  yang 

mengalami iritasi akan tampak merah dan mengeluarkan 

kotoran  

G18 Konjungtiva(lapisan tipis yang berada di mata yang 

berguna melindungi area putih dari mata)  di bawah 

kelopak mata membengkak dan berwarna merah muda 

pucat sampai keabuan 

G19 Konjungtiva(lapisan tipis yang berada di mata yang 

berguna melindungi area putih dari mata)  tampak 

berwarna putih susu 

G20 Komplikasi pada telinga, hidung dan tenggorokan 

G21 Kulit dahi dan hidung berwarna  merah, berisi air, dan 

sangat nyeri 

G22 Kornea (lapisan terluar dari bola mata  yang merupakan 

lapisan bening tembus pandang) mengalami 

Pembengkakan 

G23 Kurangnya penglihatan pada siang hari atau pada 

lingkungan yang kurang cahaya. 

 



50 
 

Tabel 4.2  Daftar Gejala Penyakit Pada Mata (lanjutan) 

Id Gejala Nama Gejala 

G24 Kemerahan pada sklera (lapisan luar mata yang berwarna 

putih) 

G25 Mata menjadi  sering berkedip 

G26 Mata terasa nyeri  

G27 Mata terasa sakit 

G28 Mata tampak membengkak 

G29 Mata tampak berair   

G30 Mata tampak merah atau merah muda 

G31 Mata mengalami Iritasi 

G32 Mata terasa gatal 

G33 Mata tampak kering 

G34 Mata terasa panas terbakar 

G35 Mata mudah lelah  

G36 Mata mengalami infeksi 

G37 Mata terasa berpasir  

G39 Pembengkakan kelenjar getah bening didepan telinga 

G40 Pertumbuhan bulu mata yang tidak normal bahkan sampai 

kehilangan bulu mata 

G41 Penderita Mengalami Sakit kepala  

G42 Penderita mengalami mual dan muntah  

G43 Penglihatan yang tadinya kabur, lama-lama menjadi 

normal 

G44 Penglihatan menjadi samar atau kabur saat melihat 

G45 Penglihatan ganda bila melihat dengan satu atau kedua 

mata 

G46 Peka terhadap cahaya (fotofobia) 

G47 Pengelupasan kulit di sekitar mata  

G48 Pergerakan mata terbatas  
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Tabel 4.2  Daftar Gejala Penyakit Pada Mata (lanjutan) 

Id Gejala Nama Gejala 

G49 Suhu badan diatas 38 derajat celcius 

G50 Sekitar kantong air mata terasa nyeri  

G51 Sekitar kantong membengkak  

G52 Sekitar kantong mata  berwarna merah  

G53 Terdapat lingkaran cahaya saat memandang sinar atau 

lampu 

G54 Timbulnya benjolan pada mata dibagian atas atau bawah 

G55 Tampak bintik nanah yang berwarna kuning keputihan 

G56 Warna memudar dan cenderung menguning saat melihat  

4.2.3 Basis Pengetahuan 

Basis pengetahuan dalam bentuk if-then rule untuk penyakit mata dapat 

dilihat pada Tabel 4.3.  

Tabel 4.3 Rule Diagnosa Awal Penyakit Mata Dengan Forward Chaining 

Code  Evidence  Hipotesis 

R1 IF 

 

Mata terasa gatal =”ya”(G28) 

ANDMata tampak berair 

=”ya”(G31) ANDMata terasa panas 

terbakar =”ya”(G33) Mata merah 

atau merah muda =”ya” (G29) 

AND Peka terhadap cahaya 

(fotofobia) =”ya” (G46) 

ANDKeluarnya kotoran mata =”ya” 

(G6) ANDKelopak mata terasa 

nyeri =”ya” (G14) ANDTampak 

bintik nanah yang berwarna kuning 

keputihan =”ya” (G55) 

THEN 
 

Ulkus Kornea 

R2 IF Mata terasa gatal =”ya” (G32) 

AND Mata tampak merah =”ya”  

THEN Kerato 

Konjungtiviti  
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Tabel 4.3 Rule Diagnosa Awal Penyakit Mata Dengan Forward Chaining (lanjutan) 

Code  Evidence  Hipotesis 

  (G30) AND Mata tampak berair 

=”ya” (G29) AND Peka  terhadap 

cahaya (fotofobia) =”ya” (G46) 

ANDKotoran mata tampak kental 

dan lengket =”ya” (G7)Konjungtiva 

di bawah kelopak mata 

membengkak dan berwarna merah 

muda pucat sampai keabuan =”ya” 

(G19) ANDKonjungtiva tampak 

berwarna putih susu =”ya” (G18). 

 

 Vernalis 

 

R3 IF Mata mengalami Iritasi =”ya”(G31) 

ANDMata seperti panas terbakar 

=”ya” (G34) ANDMata terasa gatal  

=”ya” (G32) AND Merasa ada 

benda asing yang ada pada mata 

=”ya” (G38) ANDPenglihatan 

menjadi samar atau kabur saat 

melihat =”ya” (G44). 

THEN Keratokonjun

gtivitis Sikka 

R4 IF Mata terasa nyeri =”ya” (G26) 

ANDMata tampak  merah =”ya” 

(G30) ANDMata tampak berarir 

=”ya” (G29) AND  Mata terasa 

gatal =”ya” (G32) ANDMata peka 

terhadap cahaya (fotofobia) =”ya” 

(G46) AND Pandangan menjadi 

samar atau kabur saat melihat 

=”ya” (G44) AND Kelopak mata 

menjadi lengket =”ya” (G8) 

THEN Keratitis 

Pungtata 

Superfisialis 
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Tabel 4.3 Rule Diagnosa Awal Penyakit Mata Dengan Forward Chaining (lanjutan) 

Code  Evidence  Hipotesis 

R5 IF Penglihatan menjadi samar atau 

kabur saat melihat =”ya” (G44) 

ANDMata tampak berair =”ya” 

(G29) AND Mata peka terhadap 

cahaya (fotofobia) =”ya” (G46) 

THEN Keratitis 

Ulserativa 

Parifer 

R6 IF Pandangan menjadi samar atau  

kabur saat melihat =”ya” (G44) 

ANDMata mudah lelah =”ya”(G35) 

AND Mata tampak merah =”ya” 

(G30) ANDMata terasa nyeri =”ya” 

(G26) ANDKelopak mata 

membengkak =”ya” (G9) 

ANDKurangnya penglihatan pada 

siang hari atau pada lingkungan 

yang kurang cahaya =”ya” (G23). 

THEN Xerophthalm

ia 

R7 IF Mata terasa nyeri =”ya” (G26) 

AND Mata terasa sakit =”ya” (G27) 

AND Mata tampak berair =”ya” 

(G29) ANDPeka terhadap cahaya 

(fotofobia) =”ya” (G46) AND 

Kornea mengalami pembengkakan 

=”ya” (G22) AND Pandangan 

menjadi samar atau kabur saat 

melihat =”ya” (G44). 

THEN Infeksi 

Herpes 

Simpleks 

pada 

Kornea 

R8 IF =”ya” (G21) Mata mengalami 

infeksi =”ya” (G36) AND Mata 

terasa nyeri =”ya” (G26) AND 

Kelopak mata memerah =”ya”(G9) 

AND Kelopak mata membengkak  

THEN Infeksi 

Herpes  
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Tabel 4.3 Rule Diagnosa Awal Penyakit Mata Dengan Forward Chaining (lanjutan) 

Code  Evidence  Hipotesis 

  =”ya” (G12).  Zoster pada 

Kornea 

R9 IF Sekitar kantong air mata terasa 

nyeri =”ya” (G50) AND Sekitar 

kantong membengkak =”ya” (G51) 

AND Sekitar kantong mata 

berwarna merah =”ya” (G52) AND 

Mata tampak berair =”ya” (G29) 

AND Tampak bintik nanah yang 

berwarna kuning keputihan =”ya” 

(G55) AND Suhu badan diatas 38 

derajat celcius (Demam) =”ya” 

(G49). 

THEN Dakriosistiti

s (infeksi 

kantong air 

mata) 

 

R10 IF Kelopak mata terasa gatal =”ya” 

(G13) AND Mata tampak berair 

=”ya” (G29) AND Mata tampak 

kering =”ya” (G33) AND Mata 

terasa berpasir =”ya” (G37) AND 

Mata terasa panas terbakar =”ya” 

(G34) AND Pengelupasan kulit di 

sekitar mata  =”ya” (G47) AND 

Bulu mata menjadi berkerak =”ya” 

(G3) AND Bulu mata menjadi 

berminyak =”ya” (G4) AND 

Kelopak mata membengkak  =”ya” 

(G9) AND Kelopak mata menjadi 

lengket =”ya” (G8) AND Peka 

terhadap cahaya matahari 

(fotofobia) =”ya” (G46) 

THEN Blefariris 
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Tabel 4.3 Rule Diagnosa Awal Penyakit Mata Dengan Forward Chaining (lanjutan) 

Code  Evidence  Hipotesis 

  AND Penglihatan menjadi samar 

atau kabur saat melihat =”ya” 

(G44) AND Pertumbuhan bulu 

mata yang tidak normal bahkan 

sampai kehilangan bulu mata =”ya” 

(G40) AND Mata menjadi sering 

berkedip =”ya” (G25). 

  

R11 IF Kelopak mata membengkak =”ya” 

(G9) AND Mata terasa nyeri =”ya” 

(G26) AND Mata mengalami iritasi 

=”ya” (G31) AND Keluarnya 

kotoran mata =”ya” (G6) AND Di 

bawah kelopak mata terjadi 

pembengkakan bundar kemerahan 

atau abu-abu =”ya” (G5). 

THEN Kalazion 

 

R12 IF Mata tampak berair =”ya” (G29) 

AND Kelopak mata memerah 

=”ya” (G12) AND Kelopak mata 

membengkak =”ya” (G9) AND 

Kelopak mata terasa gatal =”ya” 

(G13) AND Tampak bintik nanah 

yang berwarna kuning keputihan 

=”ya” (G55). 

THEN Hordeolum 

(bintitan) 

 

R13 IF Kelopak dan bulu mata bagian 

bawah membalik kedalam arah bola 

mata =”ya” (G15) AND Kelopak  

dan bulu mata bagian bawah 

membalik kearah luar =”ya” (G16) 

AND Mata mengalami iritasi =”ya”  

THEN Entropion 

dan 

Ekstropion 
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Tabel 4.3 Rule Diagnosa Awal Penyakit Mata Dengan Forward Chaining (lanjutan) 

Code  Evidence  Hipotesis 

  (G31) AND Merasa ada benda 

asing pada mata  =”ya” (G38)  

AND Mata tampak berair =”ya” 

(G29) AND Mata tampak merah 

=”ya” (G30). 

  

R14 IF Mata tampak merah =”ya” (G30) 

AND Mata terasa nyeri =”ya” 

(G26) AND Mata peka terhadap 

cahaya (fotofobia) =”ya” (G46) 

AND Merasa ada benda asing 

dalam mata =”ya” (G38). 

THEN Trichiasis 

 

R15 IF Konjungtiva yang mengalami 

iritasi akan tampak merah dan 

mengeluarkan kotoran  =”ya” 

(G17) AND Kelopak mata 

membengkak =”ya” (G9) AND 

Kelopak mata terasa gatal =”ya” 

(G13) AND Mata tampak merah 

=”ya” (G30) AND Mata tampak 

berair =”ya” (G29) AND Kelopak 

mata menjadi lengket =”ya” (G8) 

AND Mata terasa panas terbakar 

=”ya” (G34) AND Mata terasa 

gatal =”ya” (G32) AND Keluarnya 

kotoran mata =”ya” (G6). 

THEN Konjungtivi

tis 

 

R16 IF Mata terasa sakit =”ya” (G27) 

AND Mata tampak berair =”ya” 

(G29) AND Kelopak mata tampak 

membengkak =”ya” (G9) AND  

THEN Trakoma 
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Tabel 4.3 Rule Diagnosa Awal Penyakit Mata Dengan Forward Chaining (lanjutan) 

Code  Evidence  Hipotesis 

  Mata peka terhadap cahaya 

(fotofobia) =”ya” (G46) AND 

Tampak bintik nanah yang 

berwarna kuning keputihan =”ya” 

(G55) AND  Komplikasi pada 

telinga, hidung dan tenggorokan 

=”ya” (G20) AND Pembengkakan 

kelenjar getah bening didepan 

telinga =”ya” (G39). 

  

R17 IF Mata terasa kering =”ya” (G33) 

AND Mata terasa nyeri =”ya” (G26) 

AND Mata tampak berair =”ya” 

(G29) AND Peka terhadap cahaya 

(fotofobia) =”ya” (G46). 

THEN Efikleritis 

 

R18 IF Penglihatan menjadi samar atau 

kabur saat melihat =”ya” (G44) 

AND Mata terasa nyeri =”ya” (G26) 

AND Mata peka terhadap cahaya 

(fotofobia) =”ya” (G46) AND Mata 

tampak merah =”ya” (G30) AND 

Mata  tampak berair =”ya” (G29). 

THEN Skleritis 

R19 IF Mata tampak merah =”ya” (G30) 

ANDMata mengalami Iritasi =”ya” 

(G31) AND Mata terasa gatal =”ya” 

(G32) AND Mata tampak berair 

=”ya” (G29) AND  Mata tampak 

kering =”ya” (G33) AND 

Penglihatan menjadi samar atau 

kabur saat melihat =”ya” (G44)  

THEN Pterygium 
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Tabel 4.3 Rule Diagnosa Awal Penyakit Mata Dengan Forward Chaining (lanjutan) 

  AND Merasa ada benda asing 

didalam mata =”ya” (G38) AND 

Timbulnya benjolan pada mata 

dibagian atas atau bawah =”ya” 

(G54) 

  

R20 IF Mata terasa nyeri =”ya” (G26) 

AND Penglihatan menjadi samar 

atau kabur saat melihat =”ya” 

(G44) AND Kelopak mata 

membengkak =”ya” (G9) AND 

Kemerahan pada sklera ( lapisan 

luar mata yang berwarna putih) 

=”ya” (G24) AND Peka terhadap 

cahaya (fotofobia) =”ya” (G46).  

THEN Endophthalm

itis 

R21 IF Bola mata yang terlihat menonjol 

(satu atau kedua bola mata) =”ya” 

(G2) AND Kelopak mata 

membengkak =”ya” (G9) AND 

Penglihatan ganda bila melihat 

dengan satu atau kedua mata =”ya” 

(G44) AND Mata tampak merah 

atau merah muda =”ya” (G30). 

THEN Eksaptalmus 

(penonjolan 

bola mata 

abnormal) 

 

R22 IF Mata terasa nyeri =”ya” (G26) 

AND Pergerakan mata terbatas 

=”ya” (G48) AND Kelopak mata 

membengkak =”ya” (G9) AND 

Kelopak mata tampak mengkilat  

=”ya” (G10) AND Kelopak mata 

berwarna ungu =”ya” (G11) AND 

Kelopak mata  

THEN Selulitis 

Orbita 
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Tabel 4.3 Rule Diagnosa Awal Penyakit Mata Dengan Forward Chaining (lanjutan) 

Code  Evidence  Hipotesis 

  memerah =”ya” (G12) AND Suhu 

badan diatas 38 derajat celcius 

(Demam) =”ya” (G49) AND Bola mata 

membengkak dan tampak berkabut 

=”ya” (G1) 

  

R23 IF Pandangam menjadi samar atau kabur 

saat melihat =”ya” (G44) AND Peka 

terhadap cahaya (fotofobia) =”ya” 

(G46) AND Terdapat lingkaran cahaya 

saat memandang sinar atau lampu =”ya” 

(G53) AND Warna memudar dan 

cenderung menguning saat melihat 

=”ya” (G56) AND Pandangan ganda 

jika melihat dengan satu atau kedua 

mata =”ya” (G45) AND Mata terasa 

nyeri =”ya” (G26). 

THEN Katarak  

 

R24 IF Mata terasa nyeri =”ya” (G26) AND 

Penderita Mengalami Sakit kepala 

=”ya” (G41) AND Terdapat lingkaran 

cahaya saat memandang sinar atau 

lampu =”ya” (G53) AND Penderita 

mengalami mual dan muntah =”ya” 

(G42) AND Mata tampak membengkak 

=”ya” (G28) AND Mata tampak berair 

=”ya” (G29) AND Mata tampak merah 

=”ya” (G30) AND Penglihatan yang 

tadinya kabur, lama-lama menjadi 

normal =”ya” (G43)  

THEN Glaukoma 
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4.3 Kebutuhan Fungsional Sistem 

Pada sub bab ini ditentukan aktor dari sistem dan apa saja yang bisa 

dilakukan oleh sistem, yang bisa dilihat pada Gambar 4.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Use Case Diagram Pengguna 

Pada Gambar 4.3 dapat diketahui bahwa pengguna dapat melakukan 

diagnosa awal penyakit mata, dimana sistem akan menampilkan gejala-gejala 

awal penyakit yang akan dipilih oleh pengguna yang kemudian sistem akan 

menampilkan hasilnya. Selain itu pengguna juga dapat melihat data-data 

mengenai penyakit mata yang dapat didiagnosa awal oleh orang awam, dimana 

didalam data-data penyakit mata terdapat informasi mengenai seputar penyakit 

mata. Kemudian pengguna juga dapat melihat cara begaimana menggunakan 

sistem, dimana pengguna nantinya dapat meilhat langkah-langkah atau tata cara 

dalam memakai sistem. Pengguna juga dapat melihat keterangan pembuatan 

sistem. Dan yang terakhir pengguna dapat bertanya dengan dokter jika gejala-

gejala yang dirasakan pengguna tidak ada di sistem. 
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4.3.1 Skenario Use Case Diagram 

Skenario use case digambarkan bertujuan untuk menggambarkan lebih jelas 

apa saja yang bisa dilakukan sistem. Untuk lebih jelasnya  perhatikan skenario use 

case diagram dibawah ini. 

1. Skenario diagnosa penyakit mata 

Skenario use case diagnosa penyakit mata dapat dilihat pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Skenario Diagnosa Penyakit Mata 

Use case Diagnosa penyakit  mata 

Deskripsi Use case ini menggambarkan proses diagnosa penyakit 

mata. 

Aktor  Masyarakat umum 

Kondisi awal Aplikasi menampilkan halaman utama 

Kondisi akhir Aplikasi menampilkan halaman diagnosa penyakit 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Aksi ini dimulai ketika 

pengguna mengklik image 

button diagnosa penyakit 

 

 2. Sistem menampilkan form diagnosa 

awal penyakit mata. Dimana di 

dalam form diagnosa penyakit mata 

terdapat 56 pertanyaan yang akan 

diajukan kepada pengguna 

3. Pengguna menjawab pertanyaan  

4. Pengguna mengklik hasil 

diagnosa 

 

 5. Sistem akan menjalankan inferensi 

terhadap rule-rule berdasarkan 

jawaban yang diberi pengguna. 
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Tabel 4.4 Skenario Diagnosa Penyakit Mata (lanjutan) 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

 6. Sistem akan menampilkan hasil dari 

diagnosa penyakit. 

Skenario Gagal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Aksi ini dimulai ketika pengguna 

mengklik image button diagnosa 

penyakit 

 

 2. Sistem menampilkan form diagnosa 

awal penyakit mata. Dimana di 

dalam form diagnosa penyakit mata 

terdapat 56 pertanyaan yang akan 

diajukan kepada pengguna 

3. Jika pengguna tidak memilih 

jawaban 

 

 4. Sistem akan mengeluarkan notifikasi 

minimal pilih satu jawaban 

2. Skenario Data Penyakit Mata 

Skenario use case untuk data penyakit mata dapat dilihat pada tabel 4.5. 

Tabel 4.5 Skenario Data Penyakit Mata 

  Use case Data penyakit mata 

Deskripsi Use case ini menggambarkan proses melihat data 

penyakit mata 

Aktor  Masyarakat umum 

Kondisi awal Aplikasi menampilkan halaman utama 

Kondisi akhir Aplikasi menampilkan data penyakit mata 
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Tabel 4.5 Skenario Data Penyakit Mata (lanjutan) 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Aksi ini dimulai ketika 

pengguna mengklik image 

button data penyakit mata 

 

 2. Aplikasi menampilkan form data 

penyakit mata. Dimana didalam 

form data penyakit mata terdapat 24 

penyakit yang akan ditampilkan. 

3. Pengguna mengklik salah  satu 

penyakit mata 

 

 4. Aplikasi akan menampilkan detail 

data penyakit yang dipilih pengguna, 

dimana didalam data penyakit mata 

pengguna dapat melihat informasi 

mengenai deskripsi penyakit beserta 

gejalanya. 

3. Skenario Bantuan 

Skenario use case bantuan dapat dilihat pada tabel 4.6 

Tabel 4.6 Skenario Bantuan 

Use case Bantuan atau informasi  

Deskripsi Use case ini menggambarkan proses cara penggunaan 

sistem 

Aktor  Masyarakat umum 

Kondisi awal Aplikasi menampilkan halaman utama 

Kondisi akhir Aplikasi menampilkan informasi pada masing-masing 

menu 
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Tabel 4.6 Skenario Bantuan (lanjutan) 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Aksi ini dimulai ketika 

pengguna mengklik 

imagebutton cara bantuan 

 

 2. Aplikasi menampilkan form 

keterangan dari masing-masing 

menu 

4. Skenario Tentang Sistem  

Skenario use case tentang sistem dapat dilihat pada tabel 4.7. 

Tabel 4.7 Skenario Tentang Sistem 

Use case Tentang Sistem 

Deskripsi Use case ini menggambarkan keterangan sistem 

Aktor  Masyarakat umum 

Kondisi awal Aplikasi menampilkan halaman utama 

Kondisi akhir Aplikasi menampilkan tentang sistem 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Aksi ini dimulai ketika 

pengguna mengklik 

imagebutton tentang sistem 

 

 2. Aplikasi menampilkan form tentang 

(pembuat, dosen pembimbing, 

dandokter spesialis mata)  
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5. Skenario Tanya Dokter  

Skenario use case tanya dokter dapat dilihat pada tabel 4.8. 

Tabel 4.8 Skenario Tanya Dokter 

Use case Tanya dokter 

Deskripsi Use case ini menggambarkan tanya dokter 

Aktor  Masyarakat umum 

Kondisi awal Aplikasi menampilkan halaman utama 

Kondisi akhir Aplikasi menampilkan tentang sistem 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Aksi ini dimulai ketika pengguna 

mengklik image button tanya 

dokter 

 

 2. Aplikasi menampilkan form email, 

dimana pengguna bisa bertanya 

dengan dokter melalui email yang 

sudah tertera. 

4.4 Aktivitas-Aktivitas Sistem 

Pada sub bab ini ditentukan aktivitas apa saja yang dapat dilakukan oleh 

sistem. Aktivitas yang ada pada sistem ini yaitu aktivitas diagnosa penyakit, 

aktifitas data penyakit, aktifitas tentang, aktifitas bantuan, dan aktifitas tanya 

dokter  Untuk lebih jelasnya perhatikan activity diagram pada Gambar 4.4, 

Gambar 4.5, Gambar 4.6, Gambar 4.7, dan  Gambar 4.8. 
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1. Activity Diagram untuk  menu diagnosa penyakit mata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Activity Diagram Menu Diagnosa Penyakit Mata 

 

2. Activity Diagram untuk  menu data penyakit mata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Activity Diagram Menu Data Penyakit Mata 
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3. Activity Diagram menu bantuan  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Activity Diagram Menu Bantuan  

4. Activity Diagram untuk  menu tentang sistem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Activity Diagram Menu Tentang Sistem 
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5. Activity diagram untuk  menu tanya dokter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Activity Diagram Menu Tanya Dokter 

4.5 Rancangan Antarmuka (Interface) 

Berikut ini merupakan rancangan antarmuka (interface) aplikasi pada sistem 

pakar untuk diagnosa awal penyakit mata manusia. 

4.5.1 Rancangan Antar Muka Halaman Menu 

Hal yang paling penting pada sisi pengguna adalah antarmuka/interface, 

karena antarmuka adalah media yang digunakan untuk berkomunikasi antar 

pengguna dan aplikasi yang digunakan, dibawah ini akan ditampilkan gambar 

rancangan menu halaman utama pada menu diagnosa awal penyakit mata. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.9. 
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Gambar 4.9  Halaman Utama (Home) 

Keterangan Gambar 4.9: 

1. Label selamat datang 

2. Gambar (Icon) logo Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

3. Gambar(Icon) untuk menu diagnosa penyakit mata 

4. Gambar (Icon) untuk data penyakit mata 

5. Gambar (Icon)  untuk menu bantuan  

6. Gambar (Icon) untuk menu tentang 

7. Gambar (Icon) untuk menu tanya dokter 

8. Gambar (Icon) untuk logo mata  

9. Label untuk nama aplikasi sistem pakar penyakit mata 

10. Button menu diagnosa penyakit 

11. Button menu data penyakit  

12. Button menu bantuan 

13. Button menu tentang 
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14. Button menu tanya dokter 

Pada tampilan rancangan awal sistem pakar diagnosa awal penyakit mata 

manusia diatas pengguna dapat melakukan aktivitas seperti melakukan diagnosa 

awal penyakit mata dengan cara menekan menu diagnosa penyakit. Melihat 

informasi mengenai penyakit mata yang bisa di diagnosa awal dengan menekan 

menu data penyakit. Melihat bantuan dalam penggunaan sistem pakar dengan 

menekan menu bantuan, melihat tentang sistem yang dibuat dengan menekan 

menu tentang dan bisa bertanya dengan dokter tentang penyakit mata melalui 

email yang sudah tertera dengan menekan menu tanya dokter. 

4.5.2 Rancangan Menu Diagnosa Penyakit 

   Pada tampilan menu diagnosa penyakit, pengguna bisa melakukan diagnosa 

awal penyakit dengan cara menjawab yes atau no pada pertanyaan yang ada pada 

sistem pakar ini, dan dengan menjawab berdasarkan keluhan yang dialami 

pengguna nantinya akan ada hasil apakah pengguna terkena penyakit mata atau 

tidak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10 Tampilan Halaman Diagnosa 
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3 
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Keterangan Gambar 4.10: 

1. Label  untuk pertanyaan pada menu diagnosa penyakit 

2. Radio button untuk jawaban yes 

3. Radio button untuk jawaban no 

4. Button untuk ke pertanyaan selanjutnya 

Berikut merupakan daftar pertanyaan secara lengkap yang akan ditanyakan 

oleh sistem pakar diagnosa awal penyakit mata kepada pengguna untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.9. 

Tabel 4.9 Daftar Pertanyaan Pada Sistem 

NO DAFTAR PERTANYAAN 

1 Apakah Bola mata membengkak dan tampak berkabut? 

2 Apakah Bola mata yang terlihat menonjol (satu atau kedua bola 

mata)? 

3 Apakah Bulu mata menjadi berkerak? 

4 Apakah Bulu mata menjadi berminyak? 

5 Apakah Di bawah kelopak mata terjadi pembengkakan bundar 

kemerahan atau abu-abu? 

6 Apakah Keluarnya kotoran mata? 

7 Apakah Kotoran mata tampak kental dan lengket? 

8 Apakah Kelopak mata menjadi lengket? 

9 Apakah Kelopak mata membengkak? 

10 Apakah Kelopak mata tampak mengkilat? 

11 Apakah Kelopak mata berwarna ungu? 

12 Apakah Kelopak mata memerah? 

13 Apakah Kelopak mata terasa gatal? 

14 Apakah Kelopak mata terasa nyeri? 

15 Apakah Kelopak dan bulu mata bagian bawah membalik kedalam 

arah bola mata?  

16 Apakah Kelopak  dan bulu mata bagian bawah membalik kearah 

luar? 
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Tabel 4.9 Daftar Pertanyaan Pada Sistem (lanjutan) 

NO DAFTAR PERTANYAAN 

17 Apakah Konjungtiva (lapisan tipis yang berada di mata yang 

berguna melindungi area putih dari mata) yang mengalami iritasi 

akan tampak merah dan mengeluarkan kotoran? 

18 Apakah Konjungtiva (lapisan tipis yang berada di mata yang 

berguna melindungi area putih dari mata)  di bawah kelopak mata 

membengkak dan berwarna merah muda pucat sampai keabuan? 

19 Apakah Konjungtiva (lapisan tipis yang berada di mata yang 

berguna melindungi area putih dari mata)  tampak berwarna putih 

susu? 

20 Apakah Komplikasi pada telinga, hidung dan tenggorokan? 

21 Apakah Kulit dahi dan hidung berwarna  merah, berisi air, dan 

sangat nyeri? 

22 Apakah Kornea mengalami pembengkakan? 

23 Apakah Kurangnya penglihatan pada siang hari atau pada lingkungan 

yang kurang cahaya? 

24 Apakah Terjadi Kemerahan pada sklera (lapisan luar mata yang 

berwarna putih)? 

25 Apakah Mata menjadi  sering berkedip? 

26 Apakah Mata terasa nyeri? 

27 Apakah Mata terasa sakit? 

28 Apakah Mata tampak membengkak? 

29 Apakah Mata tampak berair?  

30 Apakah Mata tampak merah atau merah muda? 

31 Apakah Mata mengalami Iritasi? 

32 Apakah Mata terasa gatal? 

33 Apakah Mata tampak kering? 

34 Apakah Mata terasa panas terbakar? 

35 Apakah Mata mudah lelah? 
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Tabel 4.9 Daftar Pertanyaan Pada Sistem (lanjutan) 

NO DAFTAR PERTANYAAN 

36 Apakah Mata mengalami infeksi? 

37 Apakah Mata terasa berpasir? 

38 Apakah Merasa ada benda asing didalam mata? 

39 Apakah  Terjadi Pembengkakan kelenjar getah bening didepan 

telinga? 

40 Apakah Pertumbuhan bulu mata yang tidak normal bahkan sampai 

kehilangan bulu mata? 

41 Apakah Penderita Mengalami Sakit kepala? 

42 Apakah Penderita mengalami mual dan muntah? 

43 Apakah Penglihatan yang tadinya kabur, lama-lama menjadi 

normal? 

44 Apakah Penglihatan menjadi samar atau kabur saat melihat? 

45 Apakah Penglihatan ganda bila melihat dengan satu atau kedua 

mata? 

46 Apakah Mata Peka terhadap cahaya (fotofobia)? 

47 Apakah Terjadi Pengelupasan kulit di sekitar mata? 

48 Apakah Pergerakan mata terbatas? 

49 Apakah Suhu badan diatas 38 derajat celcius (Demam)? 

50 Apakah Sekitar kantong air mata terasa nyeri? 

51 Apakah Sekitar kantong membengkak? 

52 Apakah Sekitar kantong mata  berwarna merah? 

53 Apakah Terdapat lingkaran cahaya saat memandang sinar atau 

lampu? 

54 Apakah Timbulnya benjolan pada mata dibagian atas atau bawah? 

55 Apakah Tampak bintik nanah yang berwarna kuning keputihan? 

56 Apakah Warna memudar dan cenderung menguning saat melihat? 
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Pada Gambar 4.10 akan ditampilkan rancangan interface selanjutnya pada 

menu diagnosa awal, pada halaman ini pengguna dapat melanjutkan pemilihan 

jawaban yes atau no dari pertayaan yang sudah disediakan. Kemudian dilanjutkan 

kembali dengan menekan menu Button Next untuk melanjutkan pertanyaan yang 

disediakan sistem sampai pada halaman terakhir menu diagnosa awal tampilan 

akan sedikit berbeda yaitu dengan adanya tombol Button yaitu hasil diagnosa. Di 

akhir menu diagnosa penyakit jika memilih Button hasil diagnosa maka sistem 

akan mengeksekusi hasil diagnosa sesuai gejala yang dipilih pengguna. Gambar 

rancangan menu halaman terakhir diagnosa awal penyakit mata dapat dilihat pada 

Gambar 4.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11 Halaman Diagnosa Hasil 

Keterangan Gambar 4.11: 

1. Button untuk melihat hasil diagnosa 

4.5.3 Rancangan Halaman Hasil  

Ketika pengguna selesai menjawab pertanyaan berdasarkan keluhan yang 

dirasakan, pengguna menekan hasil diagnosa,  pada halaman ini akan muncul 

hasil dari pertanyaan yang sudah dijawab pengguna, apakah pengguna terkena 

penyakit mata atau tidak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.12. 

 

1
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Gambar 4.12 Hasil Diagnosa Penyakit 

Pada Gambar 4.12 diatas pengguna bisa melihat hasil dari pengisian 

pertanyaan pada sistem, dan pengguna bisa melakukan diagnosa kembali atau 

menutup halaman hasil. 

Keterangan Gambar 4.12:  

1. Label untuk hasil diagnosa penyakit 

2. Button untuk mendiagnosa kembali penyakit 

3. Text untuk hasil dari penyakit 

4. Button selesai 

4.5.4 Rancangan Menu Data Penyakit  

Pada rancangan antarmuka menu data penyakit mata berisi tentang daftar 

penyakit mata yang bisa di diagnosa awal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

Gambar 4.13. 
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Gambar 4.13 Menu Data Penyakit Mata 

Keterangan Gambar 4.13: 

1. Label untuk data penyakit 

2. Button data penyakit mata yang bisa didiagnosa awal 

Tampilan pada data penyakit bisa di scroll kebawah untuk melihat penyakit 

mata yang lain dan Jika pengguna menekan salah satu penyakit mata maka akan 

muncul tampilan informasi mengenai penyakit mata beserta gejalanya. Seperti 

pada Gambar 4.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.14 Isi Data Penyakit 
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Keterangan Gambar 4.14: 

1. Label untuk informasi penyakit 

2. Label untuk nama penyakit mata 

3. Penjelasan atau informasi mengenai penyakit mata 

4. Gambar untuk penyakit mata 

4.5.5 Rancangan Menu Bantuan 

Pada menu bantuan berisi tentang penjelasan dari masing-masing menu 

yang ada pada sistem, dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.15 Menu Bantuan 

Keterangan Gambar 4.15: 

1. Label untuk menu bantuan 

2. Button untuk masing-masing menu 

3. Text untuk penjelasan masing-masing menu 

4.5.6 Rancangan Halaman Menu Tentang 

 Pada menu tentang pengguna dapat melihat informasi seputar tentang sistem 

pakar diagnosa awal penyakit mata. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

Gambar 4.16. 

Keterangan Gambar 4.16: 

1. Label untuk nama sistem penyakit mata 

1

2

3
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2. Logo penyakit mata pada sistem 

3. Text untuk informasi tentang sistem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.16 Menu Tentang Sistem 

4.5.7 Rancangan Menu Tanya Dokter 

Pada menu tanya dokter pengguna bisa bertanya tentang penyakit mata pada 

email yang sudah tersedia didalam sistem. Seperti pada gambar 4.17. 

Keterangan Gambar 4.17: 

1. Label untuk nama pilih aplikasi 

2. Gambar email pada sistem pakar penyakit mata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.17 Menu Tanya Dokter 
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