
 

 

BAB IV 

 ANALISA DAN PERANCANGAN 

 

1.1 Analisa Sistem yang Sedang Berjalan 

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumyna jumlah masyarakat yang ada di 

Indonesia tidak sebanding dengan jumalah tenaga dokter gigi yang ada pada saat ini. 

Jumlah tenaga dokter gigi pada saat ini sejumlah 6.618 jiwa, dengan standar jumlah 

dokter seharusnya berjumlah 9.756 jiwa, sehinga kekurangan tenaga dokter gigi 

sebanyak 4.658 jiwa (Kemenkes, 2017). Dilanjutkan juga oleh paparan Dekan Fakultas 

Kedokteran Padjajaran pada tahun 2016, jumlah rasio ideal antara jumlah dokter gigi 

terhadap jumlah penduduk di Indonesia adalah 1 berbanding 9.000, namun karena 

masih rendahnya tenaga dokter gigi di Indonesia, rasio itu meningkat hingga 1 

berbanding 24.000. 

Sistem yang sedang berjalan di masyarakat sekarang ini untuk mendiagnosa 

penyakit gigi dan mulut adalah seorang pasien baru akan mengunjungi rumah sakit atau 

kinik ketika mereka mengalami gejala-gejala penyakit gigi dan mulut. Setelah sampai 

di rumah sakit tujuan mereka tidak langsung dilayani oleh dokter yang bersangkutan 

tetapi harus melakukan pendaftaran pada bagian administrasi rumah sakit 

Administrasi rumah sakit tersebut melakukan input data pasien ataupun 

mencari data pasien jika sudah terdaftar dan memberikan nomor antrian untuk pasien. 

Setelah mendapat nomor antrian pasien harus menunggu sampai giliran mereka tiba. 

Pada bagian menunggu inilah yang membuat kebanyakan pasien malas untuk 

memeriksakan diri ke dokter. Saat tiba giliran, pasien akan diperiksa oleh dokter 

dengan menanyakan aktivitas sehari, memeriksa, melakukan penanganan dan memberi 

saran pengobatan. Tidak sampai disitu saja, setelah selesai pasien harus menebus hasil 

konsultasi yang diberikan oleh dokter gigi dan melakukan pembayaran.  

Bagi sebagian masyarakat yang tidak memiliki banyak waktu luang mereka 

akan kesulitan untuk melakukan hal di atas, oleh karena itu diharapkan sistem pakar 
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penyakit gigi dan mulut dengan mengunakan metode forward chaining berbasis 

android ini dapat membantu untuk mengetahui jenis penyakit gigi yang diderita oleh 

pasien, penyebab penyakit tersebut serta saran bagaimana cara penanganan yang tepat. 

Berikut adalah flowchart dari sistem yang sedang berjalan dimasyarakat saat ini dapat 

dilihat pada Gambar 4.1. 

Pasien Administrator Dokter

Mulai

Mengunjungi 

Klinik/RS

Mendaftar

Input data/cek rekam 

medik pasien

Nomor Antrian

Nomor Antrian

Menunggu 

antrian

Keluhan

Memeriksa cek 

rekam medik pasien

Diagnosa

Melakukan 

Penanganan

Resep Obat

Resep obat

Hitung total 

pembayaran

Nota PembayaranNota pembayaran

Selesai

 

Gambar 4.1 Flowchart Sistem yang Sedang Berjalan 
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1.2 Analisa Sistem Usulan 

Berikut ini adalah merupakan analisa sistem usulan yang terbagi dalam analisa 

permasalahan dan analisa kebutuhan dalam sebuah sistem. 

1.2.1 Analisa Masalah 

Sistem pakar penyakit gigi dan mulut adalah aplikasi yang dapat membantu 

pengguna yang tidak memiliki waktu dan pengetahuan untuk mengetahui penyakit 

yang diderita oleh pasien. Aplikasi sistem pakar ini dibangun untuk menghasilkan 

keluaran/output diagnosa awal jenis penyakit gigi dan mulut yang diderita oleh pasien, 

penyebab penyakit dan cara penanganan yang tepat dilakukan oleh pasien yang 

direkomendasikan berdasarkan basis pengetahuan.  

Metode inferensi yang akan digunakan adalah metode forward chaining dimana 

dimulai dari sekumpulan fakta untuk mendapatkan sebuah kesimpulan. Dalam 

penelusuran metode forward chaining ini nantinya akan menelusuri dari gejala-gejala 

yang diderita oleh pasien sehingga akan mendapatkan sebuah diagnosa awal yang 

mendekati jenis penyakit gigi dan mulut yang dialami oleh pasien dari gejala-gejala 

yang dirasakan. 

1.2.2 Analisa Kebutuhan 

Adapun Analisa kebutuhan yang di perlukan didalam sebuah aplikasi sistem 

pakar ini adalah antar lain: 

1. Kebutuhan Antarmuka (Interface) 

a. Aplikasi yang dibangun akan mempunyai antarmuka yang mudah  

digunakan bagi pengguna. 

b. Aplikasi menampilkan 4 menu utama yaitu data penyakit gigi dan mulut, 

diagnosa penyakit, bantuan, tentang. 

2. Kebutuhan Data 

a. Data jenis-jenis penyakit gigi dan mulut. 

b. Data gejala penyakit, penyebab, dan cara penanganan yang tepat. 

c. Data informasi identitas seorang pakar. 
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3.  Kebutuhan Fungsional 

Adapun kebutuhan fungsional merupakan penjelasan proses fungsi yang 

berupa penjelasan secara terinci setiap fungsi yang digunakan untuk 

menyelesaikan masalah. Fungsi-fungsi yang dimiliki oleh aplikasi ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Memberikan informasi seputar penyakit gigi dan mulut. 

b. Melakukan diagnosis dan menampilkan hasil diagnosa penyakit anemia 

yang diderita oleh pasien. 

c. Menampilkan informasi identitas pakar yang terlibat di aplikasi penyakit 

gigi dan mulut. 

 Berikut ini adalah flowchart sistem baru yang di usulkan dapat dilihat pada 

Gambar 4.2. 

Pasien Aplikasi
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h
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e
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pakar

Mengisi gejala yang 
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keluar

Selesai

 

Gambar 4.2 Flowchat Sistem Baru yang Diusulkan 
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1.3 Analisa Basis Pengetahuan 

Dasar pada suatu aplikasi sistem pakar adalah basis pengetahuan yang telah 

diambil dari berbagai proses seperti proses wawancara ke dokter, buku, dan jurnal. 

Pada penelitian ini basis pengetahuan diperoleh dari  proses wawancara terhadap pakar 

serta analisa terhadap buku kemudian didapatkan relasi tiap gejala serta penyakit. Basis 

pengetahuan penyakit berisi data-data penyakit gigi dan mulut manusia yang telah di 

teliti sebelumnya teridentifikasi sebanyak 13 penyakit dengan 44 gejala. Daftar 

penyakit terlihat pada Tabel 4.1, Daftar gejala terdapat di Tabel 4.2, Daftar relasi 

penyakit dan gejala terlihat di Table 4.3, sedangkan daftar rule terdapat pada Tabel 4.4. 

4.3.1 Penyakit Gigi dan Mulut 

Jenis penyakit gigi dan mulut yang bisa didiagnosa awal yang disarankan oleh 

dokter gigi (Lampiran B), merupakan penyakit gigi dan mulut yang dapat didiagnosa 

awal berdasarkan anamnesis (cerita pasien) tanpa harus melakukan tindakan seperti 

cek ronsen dan cek laboratorium terlebih dahulu. Jenis penyakit gigi dan mulut dapat 

dilihat pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Jenis Penyakit Gigi dan Mulut Manusia 

Id Penyakit Nama Penyakit 

P01 Karies gigi (gigi berlubang)  

P02 Gingivitis (radang gusi) 

P03 Lidah putih 

P04 Stomatitis (sariawan) 

P05 Abses gigi (gusi bengkak/nanah) 

P06 Abrasi gigi (hilangnya struktur gigi) 

P07 Gigi sensitif 

P08 Alveolar osteitis (peradangan)  

P09 Maloklusi (gigi berdesakan) 

P10 Resesi gusi (penurunan gusi) 

P11 Gloositis (radang lidah) 

P12 Crowded (gigi berjejal) 

P13 Cheilitis (radang bibir) 
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4.3.2 Gejala Awal Penyakit Gigi dan Mulut 

Basis pengetahuan penyakit gigi berisis data-data gejala penyakit gigi dan 

mulut pada manusia sebanyak 42 gejala. Seperti yang terlihat pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Daftar Gejala Penyakit Gigi dan Mulut 

ID Gejala Nama Gejala 

G1 Gigi terasa ngilu 

G2 Gigi terasa berdenyut 

G3 Kepala terasa pusing 

G4 Terdapat lubang pada gigi 

G5 Gusi bengkak 

G6 Demam (suhu badan di atas 36 derajat) 

G7 Bau mulut 

G8 Gusi berwarna merah tua 

G9 Gusi rentan berdarah  

G10 Adanya plak/karang gigi 

G11 Mulut terasa kering 

G12 Sering dehidrasi 

G13 Lapisan lidah terasa tebal 

G14 Cairan ludah berkurang 

G15 Adanya benjolan putih/abu 

G16 Terasa luka dan pedih 

G17 Gigi terasa sakit 

G18 Sakit saat mengunyah 

G19 Gigi terasa sensitif 

G20 Bentuk gigi tampak terkikis 

G21 Gigi terasa nyeri saat makan/minum panas dan dingin 

G22 Ngilu berkepanjangan (pada gigi) 

G23 Gusi menurun 

G24 Sakit setelah pencabutan gigi 

G25 Sakit sampai kepala,telinga,mata,leher 

G26 Gigi tidak sejajar 

G27 Perubahan pada wajah 
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Tabel 4.2 Daftar Gejala Penyakit Gigi dan Mulut (Lanjutan) 

ID Gejala Nama Gejala 

G28 Tidak nyaman ketika ngunyah dan menggigit 

G29 Merasa tidak enak pada mulut 

G30 Gigi longgar 

G31 Lidah membesar 

G32 Nyeri pada lidah 

G33 Perubahaan warna pada lidah 

G34 Permukaan lidah licin 

G35 Warna permukaan lidah kemerahan 

G36 Gigi terlihat jarang- jarang 

G37 Gigi terlihat tonggos kedepan 

G38 Ukuran gigi dan rahan tidak sesuai 

G39 Adanya bercak pada sudut bibir 

G40 Bercak terasa gatal nyeri dan panas pada bibir 

G41 Bila di raba, bercak terasa keras pada bibir 

G42 Kadang bercak juga bisa berdarah pada bibir 

G43 Cadel 

G44 Gigi sulung copot sebelum waktunya (premature) 

4.3.3 Basis pengetahuan relasi gejala dengan penyakit 

Basis pengetahuan tentang data hubungan antara gejala dengan penyakit, 

seperti yang terlihat pada Tabel 4.3. 

 Tabel 4.3 Relasi Antara Gejala dan Penyakit 

Kode P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 

G1 *     * *   *    

G2 *             

G3 *             

G4 *             

G5  *   *         

G6 *    *   *      

G7 * *   *   *      

G8  *            

G9  *            

G10  *            

G11   *           

G12   *           
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 Tabel 4.3 Relasi Antara Gejala dan Penyakit (Lanjutan) 

Kode P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 

G13   *           

G14   * *          

G15    *          

G16    *          

G17     *   *      

G18 *    *         

G19      *    *    

G20      *        

G21       *       

G22      * *       

G23       *       

G24        *      

G25        *      

G26         * *    

G27         *     

G28         *     

G29          *    

G30          *    

G31           *   

G32           *   

G33           *   

G34           *   

G35           *   

G36            *  

G37            *  

G38            *  

G39             * 

G40             * 

G41             * 

G42             * 

G43         *     

G44            *  

1.4 Teknik Inferensi 

Metode yang dipakai untuk basis pengetahuan tersebut adalah forward 

chaining. Forward chaining merupakan teknik pencarian yang dimulai dengan fakta 

yang diketahui, kemudian mencocokkan fakta-fakta tersebut dengan bagian if dari rules 

if-then. Bila ada fakta yang cocok dengan bagian if, maka rule tersebut dieksekusi. Bila 

sebuah rule dieksekusi, maka sebuah fakta baru ditambahkan ke dalam database. 

Setiap kali pencocokan, dimulai dari rule teratas. Setiap rule hanya boleh dieksekusi 

sekali saja (Yasin, 2012 ). Rule antara gejala dan penyakit dapat dilihat pada Tabel 4.4 
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Tabel 4.4 Rules Penyakit 

Kode  Rule (Aturan)  Hipotesis 

R1 IF 

Gigi terasa ngilu = “ya” (G1) AND 

Gigi terasa berdenyut = ”ya” (G2) 

AND kepala terasa pusing = ”ya” 

(G3) AND Terdapat lubang pada gigi 

= “ya” (G4) AND Demam (di atas 36 

derajat celcius) = “ya” (G6) AND 

Bau mulut = “ya” (G7) AND Sakit 

saat mengunyah = “ya” (G18). 

THEN Gigi berlubang (P1) 

R2 IF 

Gusi bengkak = “ya” (G5) AND Bau 

mulut = “ya” (G7) AND Gusi 

berwarna merah tua (G8) AND Gusi 

rentan berdarah = “ya” (G9) AND 

Adanya plak/karang gigi = “ya” 

(G10). 

THEN Radang gusi (P2) 

R3 IF 

Mulut terasa kering = “ya” (G11) 

AND Sering dehidrasi = “ya” (G12) 

AND Lapisan lidah terasa tebal = 

“ya” (G13) AND Cairan ludah 

berkurang = “ya” (G14). 

THEN Lidah putih (P3) 

 

 

R4 

 

 

IF 

Cairan ludah berkurang = “ya” 

(G14) AND Adanya benjolan abu-

abu dan putih = “ya” (G15) AND 

Terrasa luka dan pedih = “ya” (G16).  

THEN Sariawan (P4) 

R5 IF 

Gusi bengkak = “ya” (G5) AND 

Demam (suhu diatas 38 derajat 

celcius) = “ya” (G6) AND Bau mulut 

= “ya” (G7) Gigi terasa sakit = “ya” 

(G17) AND Sakit saat mengunyah = 

“ya” (G18). 

THEN Abses Gigi (P5) 
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Tabel 4.4 Rules Penyakit (Lanjutan) 

Kode  Rule (Aturan)  Hipotesis 

R6 IF 

Gigi terasa ngilu = “ya” (G1) AND 

Gigi terasa sensitif = “ya” (G19) 

AND Bentuk gigi tampak terkikis = 

“ya” (G20) AND Ngilu 

berkepenjangan = “ya” (G22). 

THEN Abrasi gigi (P6) 

R7 IF 

Gigi terasa ngilu = “ya” (G1) AND 

Gigi terasa nyeri saat makan/minum 

dingin dan panas = “ya” (G21) AND  

Ngilu berkepanjangan pada gigi = 

“ya” (G22) AND Gusi menurun = 

“ya” (G23). 

THEN 

 

Gigi sensitif (P7) 

 

R8 IF 

Demam (suhu di atas 36 derajat 

celcius) = “ya” (G6) AND Bau mulut 

= “ya” (G7) AND Gigi terasa sakit = 

“ya” (G17) AND Sakit setelah 

pencabutan gigi = “ya” (G24) AND 

Sakit sampai kepala, telinga dan 

leher = “ya” (G25). 

THEN 
Alveolar Osteitis 

(Peradangan pada gigi) (P8) 

R9 IF 

Gigi tidak sejajar = “ya” (G26) AND 

Perubahan pada wajah = “ya” (G27) 

AND Tidak nyaman ketika 

mengunyah = “ya” (G28) AND 

Cadel = “ya” (G43). 

THEN 
Maloklusi (Gigi 

Berdesakan) (P9) 

R10 IF 

Gigi terasa ngilu = “ya” (G1) AND 

Gigi terasa sensitif = “ya” (G19) 

AND Gigi tidak sejajar =  “ya” (G26) 

AND Merasa tidak enak pada mulut 

= “ya” (G29) AND Gigi longgar = 

“ya” (G30). 

THEN 
Resesi gusi (Penurunan Gui) 

(P10) 
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Tabel 4.4 Rules Penyakit (Lanjutan) 

Kode  Rule (Aturan)  Hipotesis 

R11 IF 

Lidah membesar = “ya” (G31) AND 

Nyeri pada lidah = “ya” (G32) AND 

Perubahan warna pada lidah = “ya” 

(G33) AND Permukaan Lidah licin = 

“ya” (G34) AND Warna permukaan 

lidah kemerahan = ”ya” (G35). 

THEN 
Glositis (Radang lidah ) 

(P11) 

R12 IF 

Gigi terlihat jarang-jarang = “ya” 

(G36) AND Gigi terlihat tonggos 

kedepan = “ya” (G37) AND Ukuran 

gigi dan rahang tidak sesuai = “ya” 

(G38) AND Gigi sulung copot 

sebelum waktunya (premature) = 

“ya” (G44).  

THEN 
Crowded (Gigi berjejal) 

(P12) 

R13 IF 

Adanya bercak pada sudut bibir = 

“ya” (G39) AND Bercak terasa gatal 

nyeri dan panas pada bibir = “ya” 

(G40) AND Bila diraba bercak terasa 

keras pada bibir = “ya” (G41) AND 

kadang bercak juga bisa berdarah 

pada bibir = “ya” (G42).  

THEN 
Cheililitis (Radamh Bibir ) 

(P13) 

Tabel 4.5 Rule Penyakit Secara Umum 

Kode Rule (Aturan) 

R1 

JIKA Gigi terasa ngilu.  

AND Gigi terasa berdenyut.  

AND kepala terasa pusing.  

AND Terdapat lubang pada gigi.   

AND Demam (di atas 36 derajat celcius).  

AND Bau mulut.   

MAKA Gigi Berlubang. 
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Tabel 4.5 Rule Penyakit Secara Umum (Lanjutan) 

Kode Rule (Aturan) 

R2 

JIKA Gusi Bengkak.  

AND Bau mulut.  

AND Gusi berwarna merah tua.   

AND Gusi rentan berdarah.  

AND Adanya plak/karang gigi.  

MAKA Radang Gusi. 

R3 

JIKA Mulut terasa kering.  

AND Sering dehidrasi.  

AND Lapisan ledahh teras tebal.  

AND Cairan Ludah berkurang.  

MAKA Lidah putih. 

R4 

 

 

JIKA Cairan ludah berkurang.  

AND Adanya benjolan abu-abu dan putih.  

AND Terrasa luuka dan pedih.  

MAKA Sariawan. 

R5 

IF Gusi bengkak . 

AND Demam (suhu di atas 38 derajat celcius).  

AND Bau mulut = “ya” (G7) Gigi terasa sakit.  

AND Sakit saat mengunyah.  

MAKA Abses Gigi. 

R6 

JIKA Gigi teras ngilu.  

AND Gigi terasa sensitif. 

AND Bentuk gigi tampak terkikis.  

AND Ngiu berkepenjangan.  

MAKA Abrrasi gigi. 

R7 

JIKA Gigi terasa ngilu.  

AND Gigi terasa nyeri saat makan/minum dingin dan panas.   

AND  Ngilu berkepanjangan pada gigi.  

AND Gusi menurun.  

MAKA Gigi sensitif. 
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Tabel 4.5 Rule Penyakit Secara Umum (Lanjutan) 

Kode Rule (Aturan) 

R8 

JIKA Demam (suhu di atas 36 derajat celcius).  

AND Bau mulut.  

AND Gigi terasa sakit.   

AND Sakit setelah pencabutan gigi.   

AND Sakit sampai kepala, telinga dan leher.  

MAKA Alveolar osteitis. 

R9 

JIKA Gigi tidak sejajar.  

AND Perubahan pada wajah.  

AND Tidak nyaman ketika mengunyah.  

AND Cadel.  

MAKA Maloklusi. 

R10 

JIKA Gigi terasa ngilu.  

AND Gigi terasa sensitif. 

AND Gigi tidak sejajar.   

AND Merasa tidak enak pada mulut.  

AND Gigi longgar.  

MAKA Resesi gusi. 

R11 

JIKA Lidah membesar.  

AND Nyeri pada lidah.   

AND Perubahan warna pada lidah.  

AND Permukaan lidah licin.   

AND Warna permukaan lidah kemerahan.  

MAKA Glositis 

R12 

JIKA Gigi terlihat jarang-jarang.  

AND Gigi terlihat tonggos kedepan.   

AND Ukuran gigi dan rahang tidak sesuai.   

AND Gigi sulung cpot sebelum waktunya (premature).  

MAKA Crowded. 

R13 

JIKA Adanya bercak pada sudut bibir.  

AND Bercak terasa gatal nyeri dan panas pada bibir.  

AND Bila diraba bercak terasa keras pada bibir.  
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Tabel 4.5 Rule Penyakit Secara Umum (Lanjutan) 

Kode Rule (Aturan) 

R13 
AND kadang bercak juga bisa berdarah pada bibir. 

MAKA Cheililitis. 

1.5 Kebutuhan Fungsional Sistem 

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

sistem. Untuk lebih jelasnya perhatikan use case diagram pada Gambar 4.3. 

 

Gambar 4.3 Use case Diagram 

Pada Gambar 4.5 terlihat use case pengguna dapat melakukan pengecekan 

informasi data penyakit, yang berisi tentang gejala dari penyakit, penyebab serta cara 

penanganan yang untuk diagnosa awal penyakit gigi dan mulut, selanjutnya pengguna 

juga bisa melakukan diagnosa awal untuk penyakit gigi dan mulut mereka dengan 

memilih form checkbox berupa gejala yang dirasakan pengguna.  Kemudian pengguna 

juga dapat melihat cara penggunaan aplikasi dengan melihat menu tentang yang 

berisikan kegunaan setiap menu button yang ada di home dan yang terakhir pengguna 

juga dapat melihat infomasi tentang aplikasi yang ada serta informasi pakar yang ada 

di aplikasi. 



 

53 
 

4.5.1 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 di bawah ini. 

1. Skenario menu data penyakit gigi dan mulut  pada aplikasi sistem pakar dapat 

dilihat pada Tabel 4.6.  

Tabel 4.6 Skenario Data Penyakit Gigi dan Mulut 

Use Case Data Penyakit Gigi Dan Mulut 

Deskripsi. Use case ini menggambarkan proses melihat data penyakit gigi 

dan mulut 

Aktor. Pengguna (Masyarakat umum) 

Kondisi awal. Aplikasi menampilkan halaman utama 

Kondisi akhir. Aplikasi menampilkan data penyakit gigi dan mulut 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Aksi ini dimulai ketika pengguna 

mengklik image button data penyakit gigi 

dan mulut. 

 

 2. Aplikasi menampilkan form data penyakit 

gigi dan mulut. Dimana didalam form data 

penyakit gigi dan mulut terdapat 13 

penyakit yang akan ditampilkan kepada 

pengguna. 

3. Pengguna mengklik salah  satu penyakit 

gigi dan mulut. 

 

 
4. Aplikasi akan menampilkan detail data 

penyakit yang dipilih pengguna. 

2. Skenario menu diagnosa awal penyakit gigi dan mulut pada aplikasi sistem 

pakar dapat dilihat pada Tabel 4.7.  
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Tabel 4.7 Skenario Diagnosa Awal Penyakit Gigi dan Mulut 

Use Case Diagnosa Penyakit  Gigi Dan Mulut 

Deskripsi. Usecase ini menggambarkan proses diagnosa penyakit gigi dan 

mulut. 

 Aktor.  Masyarakat umum. 

Usecase Diagnosa penyakit  gigi dan mulut 

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 awal 

penyakit. 

 

 2. Sistem menampilkan menu chekbox 

diagnosa awal penyakit. form chekbox 

diagnosa penyakit gigi dan mulut terdapat 44 

gejala yang tampilkan, dan pengguna akan 

menceklis gejala yang dirasakan. 

3. Pengguna menjawab pertanyaan.  

4. Pengguna mengklik button hasil.  

   5. Sistem akan menjalankan inferensi terhadap 

rule-rule berdasarkan jawaban yang diberi 

pengguna. 

 6. Sistem akan menampilkan hasil dari 

diagnosa penyakit. 

Skenario Gagal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Aksi ini dimulai ketika pengguna   

mengklik image button diagnosa awal 

penyakit. 
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Tabel 4.7 Skenario Diagnosa Awal Penyakit Gigi dan Mulut (Lanjutan) 

Skenario Gagal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

 

 

2. Sistem masih menampilkan form diagnosa 

awal penyakit gigi dan mulut dan daftar 

pertanyaan yang akan diajukan 

3. Pengguna mengklik button hasil.  

 4. Sistem memeriksa apakah pengguna sudah 

menceklis form checkbox, jika belum di 

ceklis  

3. Skenario menu bantuan pada sistem pakar penyakit gigi dan mulut dapat dilihat 

pada Tabel 4.8.  

Tabel 4.8 Skenario Bantuan Penggunaan Sistem 

Use Case Data Penyakit Gigi dan Mulut 

Deskripsi. Usecase ini menggambarkan proses cara penggunaan sistem. 

Aktor. Masyarakat umum. 

Kondisi awal. Aplikasi menampilkan halaman utama. 

Kondisi akhir. Aplikasi menampilkan cara penggunaan sistem. 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Aksi ini dimulai ketika pengguna 

mengklik image button cara penggunaan 

sistem. 

 

 2. Aplikasi menampilkan keterangan cara 

penggunaan sistem. 

4. Skenario menu tentang sistem pakar penyakit gigi dan mulut dapat dilihat pada 

Tabel 4.9.   

Tabel 4.9 Skenario Melihat Tentang Sistem 

Use Case Data Penyakit Gigi dan Mulut 

Deskripsi. Use case ini menggambarkan keterangan sistem. 
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Tabel 4.9 Skenario Melihat Tentang Sistem (Lanjutan) 

Use Case Data Penyakit Gigi dan Mulut 

Aktor. Masyarakat umum. 

Kondisi awal. Aplikasi menampilkan halaman home. 

Kondisi akhir. Aplikasi menampilkan tentang sistem. 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Aksi ini dimulai ketika pengguna 

mengklik image button tentang sistem. 

 

 2. Aplikasi menampilkan form tentang sistem 

seperti nama pembuat sistem,  dosen 

pembimbing dan 4 orang pakar yang terlibat 

yaitu dokter gigi. 

4.5.2 Activity Diagram 

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

sistem. Untuk lebih jelasnya perhatikan activity diagram berikut ini. 

1. Activity diagram data penyakit gigi dan mulut, dapat dilihat pada Gambar 4.4  

 

Gambar 4.4 Activity Diagram Data Penyakit Gigi dan Mulut 



 

57 
 

2. Activity diagram untuk menu diagnosa penyakit gigi dan mulut, dapat dilihat 

pada Gambar 4.5. 

 

Gambar 4.5 Activity Diagram Diagnosa Awal Penyakit Gigi dan Mulut 

3. Activity diagram untuk menu bantuan cara pengunaan aplikasi, dapat dilihat 

pada Gambar 4.6. 

 

Gambar 4.6 Activity Diagram Menu Bantuan 
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4. Activity diagram untuk menu tentang aplikasi aplikasi, dapat dilihat pada 

Gambar 4.7. 

 

Gambar 4.7 Activity Diagram Menu Tentang 

4.6 Rancangan Antarmuka (Interface) 

Berikut ini adalah rancangan interface aplikasi sistem pakar untuk diagnosa 

awal penyakit gigi dan mulut. 

4.6.1 Struktur Menu Aplikasi 

Berikut merupakan rancangan struktur menu yang akan ditampilkan pada 

aplikasi sistem pakar diagnosa awal penyakit gigi dan mulut. Dalam menu data 

penyakit gigi dan mulut pengguna sistem dapat melihat informasi mengenai data 

penyakit gigi dan mulut yang dapat di diagnosa awal, penyebab terjadinya penyakit, 

gejala yang mungkin dirasakan, serta pencegahan terhadap penyakit yang dirasakan. 

Dalam menu diagnosa penyakit pengguna dapat melakukan diagnosa awal penyakit 

gigi dan mulut berdasarkan gejala yang dirasakan oleh pengguna sistem, sistem akan 

memberikan pilihan gejala yang dirasakan pengguna, dari gejala yang dirasakan 

pengguna selanjutnya pengguna menekan tombol diagnosa untuk mendaptkan hasil 

dari penyakit yang diduga. Selanjutnya di menu bantuan pengguna dapat melihat 

informasi cara penggunaan setiap menu di sistem pakar penyakit gigi dan mulut. dan 
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yang terakhir pada menu tentang pengguna dapat melihat informasi seputar aplikasi 

seperti siapa pembuat aplikasi, pembimbing penelitian, dan pakar yang terlibat didalam 

sistem pakar ini. Rancangan struktur menu pada apliaksi sistem pakar penyakit gigi 

dan mulut dapat dilihat pada Gambar 4.8. 

 

 

 

 

a 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 4.8 Gambar Rancangan Struktur Menu Pada Aplikasi 

Gambar 4.8 merupakan gambar struktur menu sistem pakar diagnosa awal 

penyakit gigi dan mulut manusia. Dalam menu data penyakit gigi dan mulut pengguna 

bisa  melihat informasi tentang penyakit gigi dan mulut yang dapat didiagnosa awal, 

gejala yang dirasakan serta cara penanganannya. Dalam menu diagnosa penyakit 

pengguna dapat melakukan diagnosa awal penyakit gigi dan mulut berdasarkan gejala 

yang dirasakan oleh pengguna, dari gejala yang telah dipilih oleh pengguna selanjutnya 

sistem akan memberikan hasil diagnosa awal dan memberikan beberapa saran yang 

harus dilakukan selanjutnya. Dalam menu tanya dokter pengguna langsung bisa 

bertanya kepada dokter melalui contac informasi yang diberikan sistem dan pada menu 

tentang pengguna dapat melihat informasi seputar sistem seperti siapa yang terlibat 

dalam pembuatan sistem pakar diagnosa awal penyakit gigi dan mulut. 

Sistem pakar diagnosa 

awal pada penyakit 

gigi dan mulut 

Data penyakit gigi 

dan mulut 

Diagnosa 

penyakit 

 

Tentang 

Bantuan 
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4.6.2 Tampilan Halaman Home 

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 tampilan utama 

halaman home pada Gambar 4.9.  

 

Gambar 4.9 Tampilan Halaman Home 

Keterangan Gambar 4.9 tampilan halaman home dapat dilihat pada Tabel 

4.10. 

Tabel 4.10 Keterangan Gambar Tampilan Halaman Home 

No Jenis Komponen Keterangan 

1 Image logo aplikasi Fungsi utama menampilkan logo aplikasi 

2 Label Fungsi untuk menampilkan label selamat datang 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 
7 

8 

9 

10

00

00 
11 
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Tabel 4.10 Keterangan Gambar Tampilan Halaman Home (Lanjutan) 

No Jenis Komponen Keterangan 

3 Buttton data penyakit gigi dan 

mulut. 

Fungsi untuk mengetahui informasi data penyakit gigi 

dan mulut. 

4 Button diagnosa awal penyakit. Fungsi untuk melalakukan diagnosa awal penyaki 

dengan menampilkan gejala penyakit. 

5 Button bantuan. Fungsi untuk menampilkan cara penggunaan aplikasi. 

6 Button tentang. Fungsi untuk menampilkan informasi pembuat aplikasi 

dan pakar yang terlibat. 

7 Label.  Fungsi untuk menampilkan label uin suska. 

8 Icon. Fungsi untuk menampilkan icon data penyakit. 

9 Icon.  Fungsi untuk menampilkan icon diagnosa awal. 

10 Icon.  Fungsi untuk menampilkan icon bantuan. 

11 Icon. Fungsi untuk menampilkan icon tentang. 

4.6.3 Tampilan Halaman Data Penyakit Gigi dan Mulut 

Pada rancangan antarmuka menu data penyakit gigi dan mulut berisi tentang 

jenis-jenis penyakit gigi dan mulut yang bisa di diagnosa awal terlihat pada Gambar 

4.10. 

 

Gambar 4.10 Halaman Data Penyakit Gigi dan Mulut. 

1 2 

3 

4 
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Keterangan Gambar 4.10 tampilan halaman data penyakit gigi dan mulut 

dapat dilihat pada Tabel 4.11. 

Tabel 4.11 Keterangan Gambar Tampilan Menu Data Penyakit Gigi dan Mulut 

No Jenis Komponen Keterangan 

1 Action bar. Fungsi untuk kembali ke menu sebelumnya. 

2 Label. Fungsi untuk menampilkan label data penyakit gigi dan mulut 

3 Scroll bar. Fungsi untuk mengesar data penyait sampai kebawah. 

4 
Button penyakit. Fungsi untuk melihat informasi penyakit seperti: (a) 

pengertian dari penyakit; (b) gejala; (c) penyebab; dan (d) 

cara penanganan yang tepat. 

4.6.4 Tampilan Halaman Diagnosa Awal Penyakit Gigi dan Mulut 

Pada rancangan antarmuka menu diagnosa awal penyakit gigi dan mulut berisi 

tentang gejala-gejala penyakit gigi dan mulut yang bisa dirasakan pengguna terlihat 

pada Gambar 4.11. 

 

Gambar 4.11 Tampilan Menu Diagnosa Awal Penyakit Gigi dan Mulut 

1 4 

5 2 

3 6 

7 
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Keterangan Gambar 4.11 tampilan menu diagnosa penyakit gigi dan mulut 

dapat dilihat pada Tabel 4.12. 

Tabel 4.12 Keterangan Gambar Tampilan Menu Dagnosa Penyakit Gigi dan Mulut 

No Jenis Komponen Keterangan 

1 Action bar. Fungsi untuk kembali kemenu sebelumnya. 

2 Checkbox. Fungsi untuk memilih gejala yang dirasakan. 

3 Checkbox name. Fungsi untuk menampilkan nama gejala checkbox. 

4 Label. Fungsi untu menampilkan label pilih gejala yang dirasakan. 

5 Button detail. Fungsi untuk menampilkan keterangan dari gejala penyakit. 

6 Scroll bar. Fungsi untuk mengesar data penyait sampai kebawah. 

Daftar gejala yang ada di tampilkan pada menu diagnosa awal penyakit gigi 

dan mulut dapat dilihat pada Tabel 4.13. 

Tabel 4.13 Daftar Gejala Checkbox Penyakit Gigi dan Mulut 

No Nama Gejala Detail 

1 Gigi terasa ngilu. Gigi terasa ngilu pada saat-saat tertentu. 

2 Gigi terasa berdenyut. Gigi terasa berdenyut-denyut dan menyebabkan sakit.  

3 Kepala terasa pusing. Kepala terasa pusing disebabkan oleh sakit gigi. 

4 Terdapat lubang pada gigi. Adanya lubang terlihat pada gigi bawah maupun atas. 

5 Gusi bengkak. Bengkaknya gusi yang membuat nyeri. 

6 Demam. Suhu badan ditas 36 derajat Celsius. 

7 Bau mulut. Bau mulut yang tidak disebabkan oleh makanan. 

8 Gusi berwarna merah tua. Gusi terlihat tidak normal dengan warna merah tua. 

9 Gusi rentan berdarah. Rentannya berdarah gusi saat menyiat gigi. 

10 Adanya plak / karang gigi.  Terdapat karang gigi yang menempel. 

11 Mulut terasa kering. Mulut yang mengering seperti dehidrasi. 

12 Sering dehidrasi. Seringnya kehausan.  

13 Lapisan lidah terasa tebal. Lapisan atas lidah terasa menebal tidak seperti 

biasanya. 

14 Cairan ludah berkurang. Air liur yang tidak normal terasa berkurang. 

15 Adanya benjolan putih / abu. Terdapat benjolan berwarna putih dan abu. 

16 Terasa luka dan pedih. Adanya luka pada bibir dan menyebabkan perih. 

17 Gigi terasa sakit. Gigi merasa sakit aja tanpa tau sebab. 
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Tabel 4.13 Daftar Gejala Checkbox Penyakit Gigi dan Mulut (Lanjutan) 

No Nama Gejala Detail 

18 Sakit saat mengunyah. Tidak mampunya gigi etika mengunyah yang 

menyebabkan sait ketika tersentuh. 

19 Gigi terasa sensitif. Gigi merasakan sensitf seperti ngilu. 

20 Bentuk gigi tampak terkikis. Gigi yang mulai terikis dan tidak terlihat normal 

seperti pada umumnya. 

21 Gigi terasa nyeri saat makan / 

minum dingin dan panas. 

Nyerinya gigi ketika makan dan minuman panas atau 

dingin. 

22 Ngilu berkepanjangan.  Ngilunya gigi terus menerus. 

23 Gusi menurun. Gusi terlihat menurun dan tidak normal. 

24 Sakit setelah pencabutan gigi. Gigi merasakan sakit hebat setelah pencabutan. 

25 Sakit sampai kepala, telinga, mata 

dan leher. 

Sakit yang sampai ke organ lainnya seperti: kepala, 

telinga, mata dan leher. 

26  Gigi tidak sejajar. Bentuk gigi tidak rapi dan tidak sejajar. 

27 Perubahan pada wajah. Wajah tampak berubah adanya terjadi pembekakan. 

28 Tidak nyaman ketika mengunyah. Ketika mengunyah makanan merasakan tidak nyaman 

seperti biasa pada umumnya. 

29 Merasa tidak enak pada mulut. Adanya hal yang menganjal pada mulut seperti mulut 

kering, tidak nyaman ketika makan. 

30 Gigi longgar. Gigi yang longgar dan goyah. 

31 Lidah membesar. Lidah membesar dan tidak seperti biasanya. 

32 Nyeri pada lidah. Nyeri dan sakit kepanasan pada lidah. 

33 Perubahan warna pada lidah. Warna lidah tidak seperti biasanya berwarna merah 

muda. 

34 Permukaan lidah licin. Permukaan lidah yang licin. 

35 Warna permukaan lidah 

kemerahan. 

Lidah tampak berwarna kemerahan dan terlihat tidak 

normal. 

36 Gigi terlihat jarang. Gigi yang tidak rapi dan terlihat jarang. 

37 Gigi terlihat tonggos kedepan. Majunya gigi atas kedepan. 

38 Ukuran gigi dan rahang tidak 

sesuai. 

Ukuran gigi dan rahang yang tidak sesuai 

mengakibatkan bengkaknya gusi. 

39 Adanya bercak pada sudut bibir. Telihat adanya bercak pada sudut bibir. 
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Tabel 4.13 Daftar Gejala Checkbox Penyakit Gigi dan Mulut (Lanjutan) 

No Nama Gejala Detail 

40 Bercak terasa gatal nyeri dan panas 

pada bibir. 

Bercak terasa gatal nyeri dan panas pada bibir 

menyebabkan rasa sakit. 

41 Bila diraba bercak terasa keras 

pada bibir. 

Ketika diraba permukaan sudut bibir terasa keras. 

42 Bercak pada bibir kadang berdarah. Bercak pada sudut bibir terkadng bisa berdarah. 

43 Cadel. Sulitnya menyebut angka : R, S, L. 

44 Gigi sulung copot sebelum 

waktunya. 

Gigi sulung yang copot sebelum watunya atau bisa 

dikatakan premature. 

4.6.5 Tampilan Hasil Diagnosa awal Penyakit Gigi dan Mulut 

Pada rancangan hasil diagnosa awal penyakit gigi dan mulut berisikan 

mengenai pengertian penyakit, gejala, penyebab dan cara penanganan yang dapat 

dilakukan terlihat pada Gambar 4.12. 

 

Gambar 4.12 Hasil Diagnosa Awal  Penyakit Gigi dan Mulut 

1 

2 

3 

4 

5 



 

66 
 

Keterangan Gambar 4.14 hasil diagnosa awal penyakit gigi dan mulut dapat 

dilihat pada Tabel 4.14. 

Tabel 4.14 Keterangan Gambar Hasil Diagnosa Awal Penyakit Gigi dan Mulut  

No Jenis Komponen Keterangan 

1 Action bar Fungsi untuk kembali ke menu sebelumnya 

2 Image Fungsi untuk menampilkan gambar penyakit 

3 Label informasi penyakit Fungsi untuk menampilkan label informasi penyakit 

4 Label gigi berlubang Fungsi untuk menampilkan label nama penyakit 

5 Label Fungsi untuk menampilkan informasi penyakit yaitu: nama 

penyakit: (1) pengertian penyakit; (2) gejala; (3) penyebab; dan 

(4) cara penanganan 

4.6.6 Tampilan Menu Bantuan 

Berikut ini adalah rancangan menu bantuan atau menu cara penggunaan 

aplikasi sistem pakar diagnosa awal penyakit gigi dan mulut dan telihat pada Gambar 

4.13 

 

Gambar 4.13 Menu Bantuan 
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Keterangan Gambar 4.13 menu bantuan penggunaan sistem pakar penyakit 

gigi dan mulut dapat dilihat pada Tabel 4.15. 

Tabel 4.15 Keterangan Gambar Menu Bantuan 

No Jenis komponen Keterangan 

1 Action bar Fungsi untuk kembali ke menu sebelumnya 

2 Label Fungsi untuk menampilkan kata  

3 Button Fungsi untuk meanmpilkan (tidak ada aksi) 

4 Image view Fungsi untuk menampilkan gambar icon 

5 Label Fungsi untu menampilkan label keterangan gambar icon 

aplikasi 

4.6.7 Tampilan Menu Tentang 

Rancangan menu tentang berisian keterangan pembuat aplikasi sistem pakar 

penyakit gigi dan mulut, pembimbing penelitian dan pakar-pakar yang terkait dalam 

pembuatan aplikasi dapat dilihat pada Gambar 4.14. 

 

Gambar 4.14 Menu Tentang Aplikasi. 
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Keterangan Gambar 4.14 menu tentang aplikasi sistem pakar penyakit gigi 

dan mulut dapat dilihat pada Tabel 4.16. 

Tabel 4.16 Keterangan Gambar Menu Tentang 

No Jenis Komponen Keterangan 

1 Action bar Fungsi untuk kembali ke menu sebelumnya 

2 Image view Fungsi untuk menampilkan gambar 

3 Label Fungsi untuk menampilkan kata tentang 

4 Button  Fungsi untuk menampilkan tampilan pembimbing (tidak 

ada aksi) 

 


