
 

 
 

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. 

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa saat ini anggota 

Penefri di Indonesia hanya berjumlah 651 orang, konsultan ginjal hipertensi 

hanya sebanyak 110 orang dan perawat difasilitas pelayanan dialisis baru 

58% yang memiliki sertifikat pelatihan homodialisis pada tahun 2015 

(Pusdatin ginjal RI, 2017) sehingga terbatasnya jumlah pakar ginjal menjadi 

salah satu masalah yang dihadapi saat ini, karena pada setiap wilayah belum 

tentu ditemukan seorang pakar ginjal, seperti didaerah pedesaan untuk 

menemukan seorang pakar ginjal merupakan hal yang sulit. Terbatasnya 

jumlah pakar dikarenakan karena untuk menjadi seorang pakar seseorang 

memerlukan waktu pembelajaran yang cukup lama yang memakan waktu 

bertahun-tahun. Untuk mengatasi masalah tersebut perlu dipikirkan sebuah 

sistem yang dapat membantu pakar dalam membantu masyarakat awam 

untuk mendiagnosa awal penyakit ginjal. Oleh karena itu dibuatlah sebuah 

sistem pakar diagnosa awal penyakit ginjal yang nantinya diharapkan dapat 

membantu masyarakat awam dalam mendiagnosa awal apakah mereka 

memiliki kemungkinan terdeteksi penyakit ginjal atau tidak.  
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Berdasarkan observasi yang dilakukan, proses pemeriksaan pasien 

yang dilakukan di Rumah Sakit Awalbross dapat dilihat  pada Gambar 4.1. 

  

Gambar 4.1 Flowchart Proses Pemeriksaan Pasein  

Keterangan Gambar 4.1 flowchart proses pemeriksaan pasein: 

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 
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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  

6. untuk memastikan lebih lanjut penyakit yang diderita pasien seperti 

contohnya penyakit ginjal polikistik yaitu gangguan ginjal yang pada 

ginjalnya terdapat kista, maka akan dilakukan tindakan lanjutan 

seperti cek laboratorium ataupun radiologi untuk memastikan penyakit 

tersebut. Jika diperlukan tindakan lanjut maka dilakukan proses USG 

dan foto Rontgen atau CT-Scan. 

7. Dokter menyimpulkan  hasil diagnosa pasien, penyebab penyakit yang 

diderita pasien dan ditetapkan terapi yang akan dilakukan untuk 

pasien. 

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. Sulitnya untuk konsultasi dengan dokter spesialis ginjal dikarenakan 

tidak disemua daerah terdapat dokter spesialis ginjal. 

3. Keterlambatan penanganan dini juga sering terjadi dikarenakan dokter 

yang bertugas berhalangan hadir. 
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Sedangkan alur proses pasien dalam melakukan konsultasi dengan 

dokter dapat dilihat pada Gambar 4.2. 

 

Gambar 4.2 Flowchart Proses Konsultasi Dengan Dokter 

Keterangan Gambar 4.2 flowchart proses konsultasi dengan dokter: 

1. Dokter menanyakan keluhan yang dirasakan oleh pasien. 

2. Dokter melakukan pemeriksaan fisik, misalnya dilakukan 

pemeriksaan apakah ada rasa nyeri serta apakah teraba penonjolan 

pada tubuh pasien. 

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 laboratorium dan radiologi, misalnya pemeriksaan Hb, 

pemeriksaan urin. Jika diperlukan tindakan lanjut maka dilakukan 

proses USG dan foto Rontgen atau CT-Scan. 
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5. Dokter menyimpulkan hasil diagnosa pasien, penyebab penyakit yang 

diderita pasien dan ditetapkan terapi yang akan dilakukan untuk 

pasien. 

 

4.2 Analisa Sistem Usulan 

Sistem pakar berbasis rule untuk diagnosa awal pada penyakit ginjal 

dibangun untuk membantu masyarakat awam dalam mendiagnosa awal 

apakah masyarakat memiliki kemungkinan terkena penyakit yang 

berhubungan dengan ginjal atau tidak. Di dalam sistem pakar yang dibangun 

terdapat gejala-gejala awal kemungkinan dari penyakit ginjal yang ada, dari 

gejala yang diberikan user dapat memilih gejala yang dirasakan, setelah itu 

sistem akan memberikan hasil dari diagnosa awal penyakit ginjal apakah 

pengguna tersebut memiliki kemungkinan terkena penyakit ginjal atau tidak. 

Jika memiliki kemungkinan terkena penyakit ginjal maka pengguna dapat 

langsung melakukan tindakan lanjutan seperti konsultasi dengan dokter 

spesialis ginjal. Jika tidak memiliki kemungkinan terkena penyakit ginjal, 

pengguna dapat melakukan pencegahan dini tehadap penyakit tersebut. 

Pada sub bab 4.2.1, 4.2.2 dan 4.2.3  akan dijelaskan terkait penyakit 

ginjal, gejala awal penyakit ginjal dan rules (aturan) dalam diagnosa awal 

pada penyakit ginjal. 

4.2.1 Penyakit Ginjal 

Berikut merupakan daftar penyakit ginjal yang dapat didiagnosa awal 

berdasarkan anamnesis (cerita pasien) tanpa harus melakukan tindakan 

seperti cek laboratorium dan cek radiologi terlebih dahulu sesuai wawancara 

dengan pakar (Lampiran B). Daftar penyakit ginjal dapat didiagnosa awal 

dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Daftar Penyakit Ginjal 

Id Penyakit Nama Penyakit 

P1 Diabetes  

P2 Ginjal kronis 
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Tabel 4.1 Daftar Penyakit Ginjal (lanjutan) 

Id Penyakit Nama Penyakit 

P3 Sindrom nefrotik 

P4 Infeksi saluran kemih 

P5 Obsrtuksi saluran kemih 

P6 Pielonefritis / infeksi ginjal 

P7 Sistitis 

P8 Nefropati diabetik 

 

4.2.2 Gejala Awal 

Berikut ini merupakan daftar gejala-gejala awal penyakit ginjal yang 

dirasakan oleh masyarakat. Daftar gejala-gejala awal penyakit ginjal dapat 

dilihat pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Gejala-Gejala Awal Penyakit Ginjal 

ID Gejala Nama Gejala awal 

G1 Buang air kecil lebih dari 5 sampai 8 kali sehari  

G2 Perasaan urine tidak sepenuhnya keluar setelah buang air 

kecil  

G3 Bau urine yang tidak seperti biasa  

G4 Sensasi terbakar atau perih saat buang air kecil  

G5 Urin berwarna merah  

G6 Rasa selalu ingin buang air kecil dan tidak bisa ditahan  

G7 Frekuensi buang air kecil sering tapi jumlah urin yang 

sedikit  

G8 Disfungsi ereksi pada pria  

G9 Nyeri saat buang air 

G10 Rasa sakit atau sensai terbakar pada perut bagian bawah  

G11 Kandung kemih membesar terkadang terasa di bagian 

bawah perut tepat di atas tulang kemaluan  

G12 Perut bagian samping (pinggul) mengalami rasa sakit 
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Tabel 4.2 Gejala-Gejala Awal Penyakit Ginjal (lanjutan) 

ID Gejala Nama Gejala awal 

G13 Seperti ada tertekan pada panggul  

G14 Nyeri pada perut  

G15 Nyeri punggung  

G16 Keram otot  

G17 Sesak nafas  

G18 Cegukan berlebih  

G19 Pernafasan lebih dari 12 sampai 20 kali permenit  

G20 Nyeri pada dada  

G21 Susah tidur  

G22 Mendengkur saat tidur 

G23 Kehilangan kesadaran  

G24 Sakit kepala  

G25 Lemas  

G26 Tubuh mudah merasa lelah  

G27 Sering merasa haus  

G28 Selalu merasa lapar  

G29 Kehilangan  nafsu makan 

G30 Berat badan menurun atau bertambah lebih dari 1,5 

sampai 2,5 kg perminggu  

G31 Mual  

G32 Muntah  

G33 Pembengkakan pada pergelangan kaki, kaki atau tangan. 

G34 Pembengkakan sekitar mata  

G35 Suhu badan diatas 38 derajat celcius  

G36 Tubuh kadang dingin atau menggigil 

G37 Tekanan darah diatas 140/90 mm Hg  

G38 Penglihatan kabur  

G39 Kurang konsentrasi  
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Tabel 4.2 Gejala-Gejala Awal Penyakit Ginjal (lanjutan) 

ID Gejala Nama Gejala awal 

G47 Menurun ketajaman mental 

G48 Demam tinggi 

G49 Sering buang air kecil 

G40 Kulit terasa gatal  

G41 Kulit luka lebih dari 7 sampai 21 hari  

G42 Berat badan menurun atau bertambah secara drastis  

G43 Luka sulit sembuh  

G44 Nafas lebih cepat 

G45 Urin terdapat darah  

G46 Tekanan darah tinggi 

 

4.2.3 Basis Pengetahuan 

Berikut ini adalah basis pengetahuan dalam bentuk if-then rule untuk 

penyakit ginjal. Dimana berdasarkan hasil wawancara dengan pakar 

(Lampiran B) jumlah penyakit ginjal yang dapat didiagnosa awal oleh orang 

awam ada 8 penyakit dengan 49 gejala awal dan 16 rules. Rules basis 

pengetahuan penyakit ginjal dapat dilihat pada Tabel 4.3 

Tabel 4.3 Rule diagnosa awal penyakit ginjal dengan forward chaining 

Code  Evidence  Hipotesis 

R1 IF buang air kecil lebih dari 8 

kali  dalam sehari = “ya” 

(G1) 

THEN sering buang air 

kecil = “ya” 

(G49) 

R2 IF pernafasan lebih dari 12-20 

kali permenit = “ya” (G19) 

THEN dikatakan nafas 

lebih cepat = “ya” 

(G44) 

R3 IF berat badan menurun atau 

bertambah lebih dari 1,5-2,5 

kg perminggu = “ya” (G30) 

THEN berat badan 

menurun atau 

bertambah secara 

drastis = “ya” 

(G42) 

R4 IF kulit luka lebih dari 7-21 

hari = “ya” (G41) 

THEN luka sulit sembuh  

= “ya” (G43) 
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Tabel 4.3 Rule diagnosa awal penyakit ginjal dengan forward chaining (lanjutan) 

Code  Evidence  Hipotesis 

R5 IF suhu badan diatas 38 derajat 

celcius = “ya” (G35) 

THEN demam tinggi = 

“ya” (G48) 

R6 IF urin berwarna merah = “ya” 

(G5) 

THEN urin terdapat 

darah = “ya” 

(G45) 

R7 IF kehilangan kesaradaran = 

“ya” (23) 

THEN menurun 

ketajaman 

mental = “ya” 

(47) 

R8 IF sakit kepala = “ya” (G24) 

AND tekanan darah diatas 

140/90 mm Hg = “ya” (G37) 

AND penglihatan kabur = 

“ya”  (G38) 

THEN tekanan darah 

tinggi = “ya” 

(G46) 

R9 IF Buang air kecil lebih dari 5 

sampai 8 kali  dalam sehari = 

“ya” = “ya”  (G1) AND 

pernafasan lebih dari 12-20 

kali permenit = “ya”  (G19) 

AND sering merasa haus = 

“ya” (G27) AND selalu 

merasa lapar = “ya” (G28) 

AND berat badan menurun 

atau bertambah lebih dari 1,5-

2,5 kg perminggu = “ya” 

(G30) AND kulit luka lebih 

dari 7-21 hari = “ya” (G41)  

THEN diabetes (P1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R10 IF urin berwarna merah = “ya” 

(G5) AND disfungsi ereksi 

pada pria = “ya” (G8) AND 

keram otot = “ya” (G16) 

AND sesak nafas = “ya” 

(G17) AND cegukan 

berlebih= “ya” (G18) AND 

nyeri pada dada = “ya” (20) 

AND  kehilangan kesaradaran 

= “ya” (G23) AND tubuh 

mudah merasa lelah = “ya”  

THEN ginjal kronis 

(P2) 
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Tabel 4.3 Rule diagnosa awal penyakit ginjal dengan forward chaining (lanjutan) 

Code  Evidence  Hipotesis 

  (G26) AND kehilangan nafsu 

makan= “ya” (G29) AND 

mual = “ya” (G31) AND 

muntah = “ya” (G32) AND 

pembengkakan pada 

pergelangan kaki, kaki atau 

tangan = “ya” (G33) AND 

kulit terasa gatal= “ya” (G40) 

  

R11  IF Sakit kepala = “ya” (G24) 

AND  pembengkakan pada 

pergelangan kaki, kaki atau 

tangan = “ya” (G33) AND  

pembengkakan sekitar mata = 

“ya” (G34) AND tekanan 

darah diatas 140/90 mm Hg = 

“ya” (G37) AND penglihatan 

kabur = “ya”  (G38)  

THEN sindrom nefrotik 

(P3) 

R12 IF Perasaan urine tidak 

sepenuhnya keluar setelah 

buang air kecil = “ya” (G2) 

AND Urin berwarna merah = 

“ya” (G5) AND rasa selalu 

ingin buang air kecil dan 

tidak bisa ditahan = “ya” (G6) 

AND nyeri saat buang air = 

“ya” (G9) AND perut bagian 

samping (pinggul) mengalami 

rasa sakit = “ya” (G12) AND 

seperti ada tertekan pada 

panggul = “ya” (G13) AND 

nyeri pada perut = “ya”  

(G14) AND nyeri punggung 

= “ya”  (G15) AND suhu 

badan diatas 38 derajat 

celcius = “ya” (G35) AND 

AND tubuh kadang dingin 

atau menggigil = “ya” (G36) 

THEN infeksi saluran 

kemih (P4) 

R13 IF Buang air kecil lebih dari 5 - 

8 kali  dalam sehari = “ya”   

THEN obstruksi saluran 

kemih (P5) 
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Tabel 4.3 Rule diagnosa awal penyakit ginjal dengan forward chaining (lanjutan) 

Code  Rule (aturan) Evidence  Hipotesis  

R13 IF (G1) AND perasaan urine 

tidak sepenuhnya keluar 

setelah buang air kecil = “ya”  

(G2) AND Urin berwarna 

merah = “ya” (G5) AND 

frekuensi buang air kecil 

sering tapi jumlah urin yang 

sedikit = “ya” (G7) AND 

kandung kemih membesar 

kadang terasa di bagian 

bawah perut tepat di atas 

tulang kemaluan = “ya” 

(G11) AND perut bagian 

samping (pinggul) mengalami 

rasa sakit = “ya” (G12) AND 

nyeri pada perut = “ya” (G14) 

AND mual = “ya” (G31) 

AND muntah = “ya” (G32) 

AND suhu badan diatas 38 

derajat celcius = “ya” (G35) 

THEN obstruksi saluran 

kemih (P5) 

R14 IF Bau urine yang tidak seperti 

biasa = “ya” (G3) AND Urin 

berwarna merah = “ya” (G5) 

AND nyeri pada perut = “ya” 

(G14)  AND nyeri punggung 

= “ya”  (G15) AND tubuh 

terasa lemas tubuh = “ya”  

(G25)  AND kehilangan  

nafsu makan = “ya” (G29) 

AND mual = “ya” (G31) 

AND muntah = “ya” (G32)  

AND suhu badan diatas 38 

derajat celcius = “ya” (G35) 

AND kadang dingin atau 

menggigil = “ya” (G36)  

THEN infeksi ginjal (P6) 

R15 IF Buang air kecil lebih dari 5-8 

kali sehari = “ya” (G1) AND 

bau urine yang tidak seperti  

THEN sistitis (P7) 
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Tabel 4.3 Rule diagnosa awal penyakit ginjal dengan forward chaining (lanjutan) 

Code  Rule (aturan) Evidence  Hipotesis 

R15 IF biasa = “ya” (G3)AND 

sensasi terbakar atau perih 

saat buang air kecil = “ya” 

(G4) AND urin berwarna 

merah = “ya” (G5) AND 

frekuensi buang air kecil 

sering tapi jumlah urin yang 

sedikit = “ya” (G7)AND 

nyeri saat buang air = “ya” 

(G9) AND rasa sakit atau 

sensasi terbakar pada perut 

bagian bawah = “ya” (G10)  

THEN sistitis (P7) 

R16 IF Buang air kecil lebih dari 5 

sampai 8 kali  dalam sehari = 

“ya” (G1) AND keram otot = 

“ya” (G16) AND susah tidur 

= “ya” (G21) AND 

mendengkur saat tidur = “ya” 

(G22) AND kehilangan  nafsu 

makan = “ya” (G29) AND 

berat badan menurun atau 

bertambah lebih dari 1,5-2,5 

kg perminggu = “ya” (G30) 

AND mual = “ya” (G31) 

AND muntah = “ya” (G32)  

AND  pembengkakan pada 

pergelangan kaki, kaki atau 

tangan = “ya” (G33) AND  

pembengkakan sekitar mata = 

“ya” (G34) AND kurang 

konsentrasi = “ya” (G39) 

AND Kulit terasa gatal = “ya” 

(G40) 

THEN nefropati diabetik 

(P8) 
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4.3 Kebutuhan Fungsional Sistem 

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

dilakukan sistem. Untuk lebih jelasnya perhatikan usecase diagram pada 

Gambar 4.3. 

 

Gambar 4.3. Usecase Diagram 

Pada Gambar 4.3 dapat diketahui bahwa pengguna dapat melakukan 

diagnosa awal penyakit ginjal, 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 ginjal yang dapat didiagnosa awal oleh orang 

awam, dimana didalam data-data penyakit ginjal terdapat informasi 

mengenai seputar penyakit ginjal, penyebab terjadinya penyakit ginjal, serta 

pencegahannya. 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 melihat 

gejala-gejala penyakit ginjal. 
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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 Ginjal 

Berikut ini merupakan skenario use case untuk diagnosa penyakit 

ginjal. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Skenario diagnosa penyakit ginjal. 

Use case Diagnosa penyakit  ginjal 

Deskripsi Use case ini menggambarkan proses 

diagnosa penyakit ginjal. 

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 

awal penyakit 

 

 2. Sistem menampilkan form diagnosa 

awal penyakit ginjal. Dimana di 

dalam form diagnosa penyakit ginjal 

terdapat 41 pertanyaan yang akan 

diajukan kepada pengguna 

3. Pengguna menjawab 

pertanyaan 

 

4. Pengguna mengklik 

button Diagnosa 

 

 5. Sistem akan menjalankan inferensi 

terhadap rule-rule berdasarkan 

jawaban yang diberi pengguna. 

 6. Sistem akan menampilkan hasil dari 

diagnosa penyakit ginjal 
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Tabel 4.4 Skenario diagnosa penyakit ginjal (lanjutan) 

Skenario Gagal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Aksi ini dimulai ketika 

pengguna mengklik image 

button diagnosa awal 

penyakit 

 

 2. Sistem menampilkan form diagnosa 

awal penyakit ginjal.Dimana di dalam 

form diagnosa penyakit ginjal terdapat 

41 pertanyaan yang akan diajukan 

kepada pengguna 

3. Jika pengguna tidak 

memilih jawaban  
 

4. Pengguna mengklik 

button Diagnosa 

 

 5. Sistem akan mengeluarkan notifikasi 

minimal pilihan adalah satu. 

 

2.  Skenario Untuk Data Penyakit Ginjal 

Berikut ini merupakan skenario use case untuk data penyakit ginjal. 

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 4.5. 

Tabel 4.5 Skenario data penyakit ginjal. 

Use case Data penyakit ginjal 

Deskripsi Use case ini menggambarkan proses 

melihat data penyakit ginjal 

Aktor  Masyarakat umum 

Kondisi awal Aplikasi menampilkan halaman utama 

Kondisi akhir Aplikasi menampilkan data penyakit ginjal 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Aksi ini dimulai ketika 

pengguna mengklik 

image button data 

penyakit ginjal 

 

 2. Aplikasi menampilkan form data 

penyakit ginjal. Dimana didalam form 

data penyakit ginjal terdapat 8 

penyakit yang akan ditampilkan. 
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Tabel 4.5 Skenario data penyakit ginjal (lanjutan) 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

3. Pengguna mengklik salah  

satu penyakit ginjal 
 

 4. Aplikasi akan menampilkan detail data 

penyakit yang dipilih pengguna, 

dimana didalam data penyakit ginjal 

pengguna dapat melihat informasi 

mengenai deskripsi penyakit, gejala, 

penyebab serta pencegahan penyakit. 

 

3. Skenario Untuk Cara Penggunaan Sistem 

Berikut ini merupakan skenario use case untuk cara penggunaan 

sistem. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 4.6. 

Tabel 4.6 Skenario cara penggunaan sistem 

Use case Cara penggunaan sistem 

Deskripsi Use case 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 form cara 

penggunaan sistem. 
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4. Skenario Untuk Melihat Tentang Sistem  

Berikut ini merupakan skenario use case untuk melihat tentang sistem. 

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 4.7. 

Tabel 4.7 Skenario melihat 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 image 

button tentang sistem 

 

 2. Aplikasi menampilkan form tentang 

sistem seperti nama pembuat sistem,  

kontributor (dosen pembimbing dan 

dokter spesialis urologi) tahun 

pembuatan sistem  

 

4.4  Aktifitas-Aktifitas Sistem 

Pada sub bab ini ditentukan aktifitas apa saja yang dapat dilakukan 

oleh sistem. Untuk lebih jelasnya perhatikan activity diagram berikut ini. 

1. Activity Diagram Menu Diagnosa Penyakit Ginjal  

Actifity diagram untuk menu diagnosa penyakit ginjal dapat dilihat 

pada Gambar 4.4. 
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Gambar 4.4 Activity Diagram Menu Diagnosa Penyakit Ginjal 

 

2. Activity Diagram Menu Data Penyakit Ginjal 

Actifity diagram untuk menu data penyakit ginjal dapat dilihat pada 

Gambar 4.5. 

 

Gambar 4.5 Activity Diagram Menu Data Penyakit Ginjal  
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3. Activity Diagram Menu Cara Penggunaan Sistem  

Actifity diagram untuk menu cara penggunaan sistem diagnosa awal 

penyakit ginjal dapat dilihat pada Gambar 4.6. 

 

Gambar 4.6 Activity Diagram Untuk Menu Cara Penggunaan Sistem 

 

4. Activity Diagram Menu Tentang Sistem  

Actifity diagram untuk menu tentang sistem diagnosa awal penyakit 

ginjal dapat dilihat pada Gambar 4.7. 

 

Gambar 4.7 Activity Diagram Untuk Menu Tentang Sistem 
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4.5 Rancangan Antarmuka (Interface) 

Rancangan antarmuka merupakan gambaran awal antarmuka dari 

sistem yang akan dibangun. Berikut akan ditampilkan gambaran awal dari 

sistem yang akan dibangun. 

4.5.1 Struktur Menu Yang Ada di Dalam Aplikasi 

Berikut merupakan rancangan struktur menu yang akan ditampilkan 

pada aplikasi sistem pakar diagnosa awal penyakit ginjal. Untuk lebih 

lengkap dapat dilihat pada Gambar 4.8.  

 

Gambar 4.8 Rancangan Struktur Menu Pada Sistem 

Dalam menu diagnosa penyakit pengguna dapat melakukan diagnosa 

awal penyakit ginjal berdasarkan gejala yang dirasakan oleh pengguna, dari 

gejala yang telah dipilih oleh pengguna selanjutnya sistem akan 

memberikan hasil diagnosa awal. Dalam menu data penyakit ginjal 

pengguna sistem dapat melihat informasi mengenai seputar penyakit ginjal 

yang dapat didiagnosa awal, penyebab terjadinya penyakit, gejala dan 

pencegahan terhadap penyakit ginjal. Dalam menu bantuan pengguna dapat 

melihat informasi seputar cara penggunaan sistem pakar diagnosa awal 

penyakit ginjal. Dan pada menu tentang pengguna dapat melihat informasi 
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seputar sistem seperti siapa yang terlibat dalam pembuatan sistem pakar 

diagnosa awal penyakit ginjal. 

4.5.2 Rancangan Antarmuka Halaman Utama. 

Rancangan menu halaman utama pada menu diagnosa awal penyakit 

ginjal dapat dilihat pada Gambar 4.9. 

 

Gambar 4.9 Tampilan Halaman Utama 

Keterangan Gambar 4.9: 

1. Gambar logo Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

2. Image button untuk menu diagnosa awal penyakit ginjal, ketika diklik 

akan menampilkan Gambar 4.10 

3. Label untuk menu diagnosa penyakit ginjal 

4. Image button untuk menu cara penggunaan sistem, ketika dklik akan 

menampilkan Gambar 4.15 

5. Label untuk menu cara penggunaan sistem 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 
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6. Gambar logo aplikasi sistem pakar diagnosa awal penyakit ginjal 

7. Label untuk nama aplikasi 

8. Image button untuk menu data penyakit ginjal, ketika diklik akan 

menampilka Gambar 4.13 

9. Label untuk menu data penyakit ginjal 

10. Image button untuk menu tentang sistem, ketika diklik akan 

menampilkan Gambar 4.16 

11. Label untuk menu tentang sistem 

Pada Gambar 4.9 rancangan awal sistem pakar diagnosa awal penyakit 

ginjal, pengguna dapat melakukan aktivitas seperti melakukan diagnosa 

awal penyakit ginjal dengan cara menekan image button diagnosa penyakit 

ginjal, dimana didalam menu diagnosa penyakit ginjal pengguna dapat 

menjawab pertanyaan dengan cara menjawab iya atau tidak dari pertanyaan 

yang ditampilkan. Melihat informasi mengenai penyakit ginjal yang dapat di 

diagnosa awal dengan menekan image button data penyakit ginjal. Melihat 

bantuan dalam penggunaan sistem pakar dengan menekan image button cara 

penggunaan sistem, dan melihat tentang sistem yang dibuat dengan 

menekan image button tentang.  

4.5.3 Rancangan Antarmuka Form Diagnosa 

Rancangan antarmuka form diagnosa awal penyakit ginjal dapat 

dilihat pada Gambar 4.10.  
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Gambar 4.10 Tampilan Form Diagnosa 

Keterangan Gambar 4.10: 

1. Action bar untuk kembali ke menu sebelumnnya. 

2. Label pertanyaan untuk diagnosa penyakit ginjal 

3. Radiobutton untuk jawaban iya dan tidak 

4. Label untuk menampilkan kata pilih gejala yang dirasakan 

5. Scroll bar untuk menggeser data gejala  penyakit sampai kebawah 

6. Button detail untuk melihat penjelasan gejala, jika diklik akan 

menampilkan Gambar Gambar 4.11 

7. Button Diagnosa untuk melihat hasil diagnosa. 

Pada tampilan Gambar 4.10 pengguna melakukan diagnosa awal 

penyakit ginjal dengan cara menjawab iya atau tidak dari pertanyaan yang 

diajukan oleh sistem, jika pengguna kurang mengerti dengan pertanyaan 

yang diberikan sistem pengguna dapat menekan button bantuan untuk 

melihat lebih lengkap mengenai penjelasan gejala. Setelah menjawab 

2  

 1 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 
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pertanyaan dari gejala yang dirasakan pengguna dapat mengklik button 

diagnosa untuk melihat hasil diagnosa penyakit. 

Daftar pertanyaan lengkap yang akan ditanyakan kepada pengguna 

oleh sistem pakar diagnosa penyakit ginjal berdasarkan rule-rule Tabel 4.3 

dapat dilihat pada Tabel 4.8.  

Tabel 4.8 Daftar pertanyaan lengkap yang akan ditanyakan oleh sistem 

NO DAFTAR PERTANYAAN 

1. Apakah Anda buang air kecil lebih dari 5 sampai 8 kali sehari? 

2. Apakah adan perasaan urine tidak sepenuhnya keluar setelah Anda 

buang air kecil? 

3. Apakah bau urine Anda tidak seperti biasa? 

4. Apakah ada rasa sensasi terbakar atau perih saat Anda buang air 

kecil? 

5. Apakah urin Anda berwarna merah? 

6. Apakah Anda ada rasa selalu ingin buang air kecil dan tidak bisa 

ditahan? 

7. Apakah frekuensi buang air kecil Anda sering tapi jumlah urin 

sedikit? 

8. Pada pria, Apakah terjadi disfungsi ereksi? 

9. Apakah ada nyeri saat Anda buang air? 

10. Apakah ada rasa sakit atau sensasi terbakar pada perut bagian 

bawah Anda? 

11. Apakah kandung kemih Anda membesar terkadang terasa di bagian 

bawah perut tepat di atas tulang kemaluan? 

12. Apakah perut bagian samping (pinggul) Anda mengalami rasa 

sakit? 

13. Apakah seperti ada tertekan pada panggul Anda? 

14. Apakah ada nyeri pada perut Anda? 

15. Apakah ada rasa nyeri pada punggung Anda? 

16. Apakah Anda mengalami keram pada otot? 
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Tabel 4.8 Daftar pertanyaan lengkap yang akan ditanyakan oleh sistem (lanjutan) 

NO DAFTAR PERTANYAAN 

17. Apakah Anda mengalami sesak nafas? 

18. Apakah Anda mengalami cegukan yang berlebihan? 

19. Apakah pernafasan Anda lebih dari 12 sampai 20 kali permenit? 

20. Apakah ada rasa nyeri pada dada Anda? 

21. Apakah Anda mengalami susah tidur? 

22. Apakah Anda mendengkur saat tidur? 

23. Apakah Anda kehilangan kesadaran? 

24. Apakah Anda merasa sakit kepala? 

25.  Apakah tubuh Anda terasa lemas? 

26. Apakah tubuh Anda mudah merasa lelah? 

27. Apakah Anda sering merasa haus? 

28. Apakah Anda selalu merasa lapar? 

29. Apakah Anda kehilangan  nafsu makan? 

30. Apakah berat badan Anda berkurang atau bertambah lebih dari 1,5 

sampai 2,5 kg perminggu? 

31. Apakah Anda merasa mual? 

32. Apakah Anda muntah? 

33. Apakah terjadi pembengkakan pada pergelangan kaki, kaki atau 

tangan Anda? 

34. Apakah terjadi pembengkakan di sekitar mata Anda? 

35. Apakah suhu badan Anda diatas 38 derajat celcius? 

36. Apakah tubuh Anda kadang dingin atau menggigil? 

37. Apakah tekanan darah Anda diatas 140/90 mm Hg? 

38.  Apakah penglihatan Anda kabur? 

39. Apakah Anda kurang konsentrasi? 

40. Apakah kulit Anda terasa gatal? 

41. Apakah kulit Anda jika luka lebih dari 7 sampai 21 hari? 
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Berikut ini merupakan rancangan untuk form bantuan, dimana ketika 

button bantuan diklik pada  form diagnosa penyakit ginjal maka akan 

menampilkan seperti Gambar 4.11. 

 

Gambar 4.11 Tampilan Form Bantuan 

Keterangan Gambar 4.11: 

1. Action bar untuk ke halaman sebelumnya 

2. Label untuk judul dari gejala yang ditanyakan. 

3. Label judul untuk informasi gejala 

4. Informasi dari detai gejala yang dipilih 

 

4.5.4 Rancangan Antarmuka Hasil Diagnosa Awal 

Pada menu hasil diagnosa awal penyakit ginjal, rancangan antarmuka 

yang akan ditampilkan adalah seperti pada Gambar 4.12.  

1 

4 

3 

2 
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Gambar 4.12 Tampilan Halaman Hasil Diagnosa 

Keterangan Gambar 4.12: 

1. Action bar untuk ke halaman sebelumnya 

2. Label untuk judul dari hasil diagnosa penyakit 

3. Button hasil diagnosa penyakit untuk melihat informasi mengenai 

penyakit. 

 

4.5.5 Rancangan Antarmuka Data Penyakit 

Berikut ini merupakan rancangan antarmuka menu data penyakit 

ginjal. Dalam halaman ini pengguna dapat membaca dan memperoleh 

pengetahuan mengenai berbagai macam penyakit ginjal yang dapat 

didiagnosa awal, mulai dari gejala awal, penyebab terjadinya penyakit 

tersebut dan pencegahan bisa diperoleh pengguna pada halaman menu data 

ginjal. Rancangan untuk tampilan utama menu data penyakit ginjal dapat 

dilihat pada Gambar 4.13. 

3 

2 1 
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Gambar 4.13 Tampilan Halaman Data Penyakit 

Keterangan Gambar 4.13: 

1. Action bar untuk ke halaman sebelumnya 

2. Label untuk judul dari data penyakit ginjal 

3. Button daftar nama peyakit untuk melihat informasi mengenai 

penyakit ginjal, jika dklik akan menampilkan Gambar 4.14 

Pada tampilan form data penyakit, pengguna dapat menekan salah satu 

tombol button yang tersedia. Kemudian sistem akan memberikan tampilan 

untuk menu selanjutnya. Rancangan informasi data penyakit yang akan 

ditampilkan setelah pengguna menekan salah satu button penyakit yang 

dipilih dapat dilihat pada Gambar 4.14.  

 

1 

3 

2 
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Gambar 4.14 Tampilan Form Informasi Data Penyakit 

Keterangan Gambar 4.14: 

1. Action bar untuk ke halaman sebelumnya 

2. Image untuk gambar mengenai penyakit 

3. Label untuk informasi mengenai penyakit 

4. Label untuk judul dari informasi penyakit 

5. Scroll bar untuk menggeser informasi penyakit sampai kebawah. 

 

4.5.6 Rancangan Antarmuka Form Cara Penggunaan 

Pada rancanga 

n antarmuka menu cara penggunaan, pengguna dapat melihat 

informasi seputar bagaimana cara penggunaan sistem pakar diagnosa awal 

penyakit ginjal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.15. 

1 

2 

3 

4 

5 
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Gambar 4.15 Tampilan Form Cara Penggunaan 

Keterangan Gambar 4.15: 

1. Action bar untuk ke halaman sebelumnya 

2. Label untuk informasi cara penggunaan sistem 

3. Label untuk judul dari cara pegggunaan 

4. Scroll bar untuk menggeser informasi cara penggunaan sampai 

kebawah. 

 

4.5.7 Rancangan Antarmuka Form Tentang 

Pada rancangan antarmuka menu tentang, pengguna dapat melihat 

informasi seputar tentang sistem pakar diagnosa awal penyakit ginjal. 

Rancangan menu form tentang sistem pakar dapat dilihat pada Gambar 4.16. 

 

 

2 

1 3 

3 
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Gambar 4.16 Menu Tentang Sistem 

Keterangan Gambar 4.16: 

1. Gambar logo Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

2. Gambar logo aplikasi sistem pakar diagnosa awal penyakit ginjal 

3. Label untuk nama aplikasi 

4. Label keterangan dari sistem 
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