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BAB IV

ANALISA DAN PERANCANGAN

Analisa merupakan serangkaian kegiatan-kegiatan yang paling penting 

dalam pembangunan suatu sistem. Tahap yang paling penting adalah tahap analisa 

sistem itu sendiri karena dalam penentuan tingkat keberhasilan suatu sistem 

didasari oleh tahap-tahap analisa yang tepat. Jika terjadi kesalahan dalam 

menganalisa akan mengakibatkan kesalahan-kesalahan pada tahap selanjutnya. 

Dalam tahap analisa peran sistem analis ialah melakukan analisa semua jenis 

kebutuhan dalam penyelesaian sistem. Tahap analisa yang dilakukan adalah analisa 

basis pengetahuan, mesin inferensi, dan pedoman diagnosa gangguan kepribadian. 

Dengan demikian, sistem yang akan dibangun nantinya akan tepat sasaran dan 

mencapai akurasi yang diharapkan.

Gambar 4.1 Struktur Sistem Pakar
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4.1 Basis Pengetahuan

Tahap awal dalam membangun sistem pakar ialah menentukan struktur 

basis pengetahuannya. Basis pengetahuan merupakan kumpulan-kumpulan fakta. 

Representasi pengetahuan yang digunakan pada penelitian ini adalah penalaran 

berbasis aturan (rule-based reasoning) karena dalam kasus ini memiliki langkah-

langkah untuk pencapaian solusi. 

4.1.1 Akuisisi Pengetahuan

Tahap akuisisi pengetahuan merupakan tahap untuk memperoleh data-data 

yang digunakan untuk membangun sistem pakar. Dalam penelitian ini peneliti 

mengakuisisi pengetahuan berdasarkan data yang diperoleh dari studi literatur, 

wawancara bersama pakar, jurnal, dan fakta-fakta berita.

Beberapa struktur basis pengetahuan yang telah diakuisisi peneliti pada 

sistem pakar ini adalah sebagai berikut:

1. Basis pengetahuan pedoman diagnostik.

2. Basis pengetahuan gangguan kepribadian.

3. Basis pengetahuan nilai CFpakar.

Pada basis pengetahuan pedoman diagnosa berisikan daftar kriteria-kriteria

diagnosa untuk mendiagnosa gangguan kepribadian yang didapat dari klasifikasi 

gangguan kepribadian pada bab 2 yang berlandaskan buku DSM-IV dan dibantu 

dengan asumsi-asumsi psikolog.

Tabel 4.1 Pedoman Diagnosa Gangguan Kepribadian

Kode Pedoman Diagnostik

PD1 Saya mudah curiga terhadap orang lain.

PD2 Saya suka bersosialisasi.

PD3 Jika saya sendirian saya merasa tidak berdaya.

PD4 Hubungan sosial yang saya jalin berlangsung lama.

PD5 Saya orang yang sangat teliti.
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PD6 Saya sulit memberikan kepercayaan kepada orang lain atau kerabat.

PD7 Saya lebih memilih hidup sendiri daripada menikah.

PD8 Saya sulit memiliki hubungan dekat dengan orang lain.

PD9 Saya kurang memperdulikan pujian ataupun kritik dari orang lain.

PD10 Saya memiliki emosi yang datar terhadap suatu kejadian.

... ...

PD49 Saya sulit mengekspresikan ketidaksetujuan terhadap orang lain.

Pada basis pengetahuan gangguan kepribadian berisikan daftar gangguan 

kepribadian yang akan didiagnosa berdasarkan klasifikasi gangguan kepribadian 

pada buku DSM-IV. Selengkapnya dapat dilihat di tabel 4.2 tentang gangguan 

kepribadian.

Tabel 4.2 Daftar Gangguan Kepribadian

No Kode Gangguan Kepribadian

1 PR Gangguan Kepribadian Paranoid

2 SD Gangguan Kepribadian Skizoid

3 SL Gangguan Kepribadian Skizotipal

4 AS Gangguan Kepribadian Antisosial

5 AG Gangguan Kepribadian Ambang

6 HK Gangguan Kepribadian Histrionik

7 NS Gangguan Kepribadian Narsistik

8 MR Gangguan Kepribadian Menghindar

9 DP Gangguan Kepribadian Dependent (Ketergantungan)

10 OK Gangguan Kepribadian Obesisf-Kompulsif

Pada basis pengetahuan nilai CFpakar berisikan daftar nilai yang didapat dari 

jawaban-jawaban psikolog terhadap pedoman diagnosa yang nantinya akan diubah 

menjadi nilai CFpakar berdasarkan ketentuan penentuan nilai CF yang ada pada tabel 

2.1 dan tabel 2.2 pada bab 2 landasan teori.
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Tabel 4.3 Daftar CFpakar Terhadap Gangguan Kepribadian.

NO Gangguan Kepribadian Kode Jawaban Pakar Nilai 

CF

1 Paranoid

PD1 Pasti 1

...

PD49 Tidak sering -1

2 Skizoid

PD1 Kemungkinan besar 

tidak

-0.5

...

PD49 Tidak sering -1

3 Skizotipal

PD1 Hampir pasti 0.75

...

PD49 Tidak sering -1

... ...

10 Obsesif Kompulsif

PD1 Hampir pasti tidak -0.75

...

PD49 Tidak sering -1

4.1.2 Representasi Pengetahuan

Representasi pengetahuan adalah metode yang digunakan untuk 

mengkodekan pengetahuan ke dalam sistem pakar yang berbasis pengetahuan. 

Dalam perancangan representasi pengetahuan pada penelitian ini menggunakan 

teknik representasi pengetahuan berbasis aturan (rule-based reasoning) yakni 

pengetahuan direpresentasikan dalam bentuk fakta dan aturan. Bentuk representasi 

ini terdiri dari premis yang didapatkan dari pedoman diagnostik, dan konklusi 

(kesimpulan) yang merupakan gangguan kerpribadian.

Tabel representasi pengetahuan gangguan kepribadian berdasarkan aturan 

(rule-based reasoning) dapat dilihat pada tabel 4.4.
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Tabel 4.4  Tabel Representasi Pengetahuan Rule-Based-Reasoning.

Rule Rule-Based Reasoning 

1 PD1 (CFpakar = 1)

AND PD2 (CFpakar = 0.25)

...

AND PD49 (CFpakar = -1)

THEN Paranoid

2 PD1 (CFpakar = -0.5)

AND PD2 (CFpakar = -0.75)

...

AND PD49 (CFpakar = -1)

THEN Skizoid

3 PD1 (CFpakar = 0.75)

AND PD2 (CFpakar = -0.75)

...

AND PD49 (CFpakar = -1)

THEN Skizotipal

4 PD1 (CFpakar = 0.25)

AND PD2 (CFpakar = 0.25)

...

AND PD49 (CFpakar = -1)

THEN Antisosial

5 PD1 (CFpakar = -0.75)

AND PD2 (CFpakar = 0.25)

...

AND PD49 (CFpakar = 0.75)

THEN Ambang

...

10 PD1 (CFpakar = -0.75)

AND PD2 (CFpakar = 0.25)
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...

AND PD49 (CFpakar = -1)

THEN Obsesif Kompulsif

4.2 Mesin Inferensi

Penelitian tugas akhir sistem pakar untuk mendiagnosa gangguan 

kepribadian menggunakan metode inferensi certainty factor yaitu sebuah metode

alternatif dari metode penalaran bayes, metode fuzzy ataupun metode lain yang 

sejenis dalam melakukan inferensi pada kondisi yang tidak pasti.

Metode ini pada dasarnya berlandaskan pada asumsi keyakinan dari pakar 

untuk melakukan penalaran. Dimana pada penalaran terjadi ketidakpastian pada 

fakta dan hipotesis, serta tidak terdapat cukup data untuk menentukan diagnosa 

secara cepat bagi pasien. Gambar penerapan metode mesin inferensi akan di 

paparkan oleh gambar 4.2, sebagai berikut.

Gambar 4.2 Mesin Inferensi
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PD1 : Mudah curiga pada 

orang lain ?

49%

 

PD1 : Mudah curiga pada orang 

lain ?

Tidak Mungkin Ya

 

PD2 : Berminat dalam 

bersosialisasi ?

73%

 

PD2 : Berminat dalam 

bersosialisasi ?

Tidak Mungkin Ya

 

Gambar 4.3 Inputan Pengguna

Penelitian ini menggunakan metode kombinasi certainty factor untuk 

menghitung nilai kepastiannya dan tidak menggunakan antarmuka yang biasa 

digunakan penelitian sistem pakar yang terdahulu. Pengguna akan memasukkan 

nilai jawaban melalui form yang tersedia. Mengisi form tersebut dengan nilai persen 

dan dalam penelitian ini tidak menggunakan tombol kuisioner sebagai metode 

pengambilan jawabannya, berikut gambaran form diagnosa pengguna dapat dilihat

pada gambar 4.3.

Gambar 4.4 Fungsi Keanggotaan Nilai CF

Bertujuan untuk meningkatkan akurasi dari sistem pakar diagnosa gangguan 

kepribadian, maka peneliti menggunakan fungsi keanggotaan fuzzy untuk 

memetakan nilai jawaban pengguna. Diketahui bahwa fungi keanggotaan fuzzy 

dibagi atas 10 variabel yaitu; Min, A, B, C, D, E, F, G, H dan Max, berikut nilai 

variabel yang ditunjukkan pada tabel 4.5.
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(0%)

A (11%) B (22%) C (33%) D (44%) E (55%) F (66%) G (77%) H (88%) Max 
(100%)
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Tabel 4.5 Tabel Nilai Variabel Keanggotaan Fuzzy.

Variabel Nilai

Min 0 %

A 11 %

B 22 %

C 33 %

D 44 %

E 55 %

F 66 %

G 77 %

H 88 %

Max 100 %

Berdasarkan tabel 4.5 tentang nilai variabel fungsi keanggotaan nilai cf pada 

gambar 4.4. Dapat disimpulkan bahwa digunakan 2 grafik keanggotaan kurva yaitu: 

grafik keanggotaan kurva bentuk bahu pada rumus 2.4 dan grafik keanggotaan 

kurva segitiga pada rumus 2.2, berikut pemaparan fungsi keanggotaannya:

1. Grafik Keanggotaan Kurva Bentuk Bahu

�[�] = �

1; Min ≤ x ≤ A
(B-x)

(B-A)
; A ≤ x ≤ B

�[�] = �

1; H ≤ x ≤ Max
(x- )

(H-G)
; G ≤ x ≤ H

0
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Min A B...G H Max
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2. Grafik Keanggotaan Kurva Segitiga
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Jawaban pakar dan jawaban pengguna yang nantinya akan diubah ke nilai 

CF sesuai dengan interpretasi “term” pada tabel 2.1 dan tabel 2.2, yang bisa dilihat 

tabel 4.6.

Tabel 4.6 Tabel Uncertain Term.

Uncertain Term Vari

abel

Nilai 

CfKepastian Waktu

Pasti Tidak Tidak sering A -1

Hampir pasti tidak Hampir tidak sering B -0,75

Kemungkinan besar tidak Kemungkinan besar tidak sering C -0,5

Mungkin Tidak Mungkin tidak sering D -0,25

Mungkin Mungkin sering E 0,25

Kemungkinan besar Kemungkinan besar sering F 0,5

Hampir pasti Hampir sering G 0,75

Pasti Sering H 1
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Sebagai contoh penerapan peneliti akan memaparkan proses pengolahan 

data untuk diagnosa gangguan kepribadian paranoid. Nilai CFpengguna didapat dari 

hasil pengambilan jawaban pengguna pada gambar 4.3 yang akan diubah menjadi 

nilai CFpengguna menggunakan fungsi keanggotaan fuzzy untuk menentukan nilai CF 

nya, sesuai dengan tabel 4.6 tentang uncertain term .Berikut hasil rumus 

keanggotaan fuzzy:

Diketahui PD1 memiliki jawaban diagnosa 49%, berikut pada gambar 4.5 

adalah pemetaan nilai keanggotaan fuzzy terhadap jawaban pengguna diagnosa PD1:  

Gambar 4.5 Fungsi Keanggotaan Nilai CFpengguna Diagnosa PD1

Berdasarkan pemetaan fungsi keanggotaan PD1 pada gambar 4.5 diketahui 

bahwa PD1 berada pada keanggotaan μ[D] dan μ[E]. Berikut adalah proses 

pencarian nilai CFpengguna PD1 menggunakan rumus fungsi keanggotaan fuzzy μ[D]

dan μ[E]:

        �[�] =  
( -x)

( - )
;  ≤ x ≤ 

        �[�] =  
( -49)

( - )
 

            = 
6

11
= 0.54 ∗ 100 = ��%

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1
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 �[�]  =  
(x- )

( - )
;  ≤ x ≤ 

  �[�] =  
(49- )

( - )
 

=  
5

11
= 0.45 ∗ 100 = ��%

Berdasarkan hasil fungsi keanggotaan diatas , diketahui nilai terbesar dari 

hasil perbandingan fungsi keanggotaan μ[D] dan μ[E] adalah funsgi keanggotan 

μ[D]. berdasarkan tabel 4.6 tentang uncertain term diketahui bahwa nilai CF dari 

variabel D adalah -0.25. seluruh hasil dipaparkan pada tabel 4.7.

Tabel 4.7 Tabel CFpengguna Hasil Dari Fungsi Keanggotaan Fuzzy.

PD Jawaban Diagnosa Nilai CFpengguna

1 49% -0.25 (Mungkin Tidak)

2 73% 0.75 (Hampir Pasti)

3 40% -0.25 (Mungkin Tidak)

4 77% 0.75 (Hampir Pasti)

5 47% -0.25 (Mungkin Tidak)

6 46% -0.25 (Mungkin Tidak)

7 45% -0.25 (Mungkin Tidak)

8 44% -0.25 (Mungkin Tidak)

9 41% -0.25 (Mungkin Tidak)

10 74% 0.75 (Hampir Pasti)

... ...

49 56% 0.25 (Mungkin)

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

D (44%) E (55%) F (66%)
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Inputan dari sistem pakar bahwsannya tidaklah satu melainkan 1+n, jadi 

dibutuhkan perhitungan certainty factor gabungan (Sutojo et al., 2011). Berikut 

penggunaan rumus dasar certainty factor pada rumus 2.7 :

Diketahui bahwa PD1 memiliki CFpengguna = -0.25 dan CFpakar = 1. CFpengguna 

didapat dari hasil fungsi keanggotaan pada tabel 4.6 tenatng uncertain term dan 

CFpakar didapat dari tabel 4.3 tentang daftar CFpakar pada akuisisi pengetahuan.

Berikut perhitungannya yang menggunakan rumus 2.5:

     E1     H          Rule 1          

CF(H, E1) = CF = C(E1) * CF(Rule1)  

                      CF� = -0.25 * 1 =  

Hasil dari perhitungan persamaan certainty factor yang nantinya akan 

digunakan ke dalam rumus kombinasi certainty factor dapat dilihat pada tabel 4.8.

Tabel 4.8 Tabel Perhitungan Persamaan Certainty Factor Paranoid.

CF CFpakar (Rulen) CFpengguna (En) Hasil

1 1 (Pasti) -0.25 (Mungkin Tidak) -0.25

2 0.25 (Mungkin) 0.75 (Hampir Pasti) 0.19

3 -0.5 (Hampir Pasti Tidak) -0.25 (Mungkin Tidak) 0.13

4 -0.5 (Hampir Pasti Tidak) 0.75 (Hampir Pasti) -0.38

5 -1 (Pasti Tidak) -0.25 (Mungkin Tidak) 0.25

6 -0.5 (Hampir Pasti Tidak) -0.25 (Mungkin Tidak) 0.13

7 1 (Pasti Tidak) -0.25 (Mungkin Tidak) -0.25

8 -0.5 (Hampir Pasti Tidak) -0.25 (Mungkin Tidak) 0.13

9 -0.5 (Hampir Pasti Tidak) -0.25 (Mungkin Tidak) 0.13

10 0.25 (Mungkin) 0.75 (Hampir Pasti) 0.19

... ...

49 -1 (Tidak Sering) 0.25 (Mungkin Sering) -0.25
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Rumus kombinasi certainty factor memiliki 3 buah kondisi sehingga dibagi

3 rumus sesuai dengan tabel 2.3 pada landasan teori. Nilai kombinasi certainty 

factor yang didapat dari hasil rumus 2.6, rumus 2.7 dan rumus 2.8 sesuai kondisinya 

yang berdasarkan inputan nilai CFpakar dan CFpengguna yang diubah menjadi nilai 

kepastian diagnosa gangguan kepribadian. berikut perhitungan hasil kombinasi 

pertama:

Diketahui bahwa CFold1 (CF1) = -0.25 dan CFnew1 (CF2) = 0.19 dan diketahui 

juga bahwa CFold1 (CF1) < 0 dan CFnew1 (CF2) > 0. Terpenuhi kondisi rumus kedua 

yaitu IF CFold <= 0 OR CFnew <= 0, berikut penggunaan rumusnya:

KombinasiCF1 = 
CFold+ CFnew

1 - min[|CFold|,|CFnew|]
=

−�.��+�.��

1 - min[|0.25|,|0.19|]
= 
−�.��

�.8�
= -0.07

Hasil dari kombinasi pertama ini akan digunakan sebagai nilai CFold2 hasil 

selengkapnya dapat dilihat di tabel 4.9.

Tabel 4.9 Tabel Nilai Kombinasi Certainty Factor Paranoid.

No CFold+n CFnew+n+1 Rumus Hasil

1 -0.25 0.19 (2.7) -0.07

2 -0.07 0.13 (2.7) 0.06

3 0.06 -0.38 (2.7) -0.34

... ...

48 1 -0.25 (2.7) -0.99

Hasil keseluruhan diagnosa didapat berdasarkan  penghitungan nilai rata-

rata tiap kombinasi terhadap gangguan-gangguan kepribadian dengan metode 

pencarian sama seperti yang dijelaskan sebelumnya dalam mencari nilai kepastian 

gangguan kepribadian paranoid, dapat dilihat pada table 4.10 berikut.



IV-15

Tabel 4.10 Tabel Hasil Kepastian Seluruh Gangguan Kepribadian.

Kode Gangguan Kepribadian Nilai Kepastian

PR Paranoid -99%

SD Skizoid -99%

SL Skizotipal -99%

AS Antisosial -91%

AG Ambang -73%

HK Histrionik -57%

NS Narsistik -71%

MR Menghindar -99%

DP Dependent (Ketergantungan) -72%

OK Obesisf-Kompulsif -99%

Berdasarkan tabel 4.10 diketahui bahwa pasien paling tertinggi didiagnosa 

gangguan kepribadian histrionik namun masih dalam tahap yang tidak berbahaya 

yaitu -57%.

4.3 Fungsional Sistem

Untuk membangun sistem pakar pada penelitian ini penulis menggunakan 

UML (Unified Modelling Languange) yang terdiri dari diagram: 

1. Use Case Diagram.

2. Activity Diagram.

3. Sequence Diagram.

4. Class Diagram.
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4.3.1 Use Case Diagram

Gambar 4.6 Use Case Diagram
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Use case diagram memungkinkan analis untuk memodelkan interaksi antara 

sistem dan lingkungannya yang biasa digunakan dalam analisis dan desain sistem 

berorientasi objek.

4.3.2 Use Case Spesification

Use case spesification merupakan penjelasan dari use case diagram yang 

telah dibuat. Banyaknya use case spesification berdasarkan use case yang ada pada 

use case diagram.

Penjelasan selengkapnya mengenai alur data pada use case yang lainnya 

dapat dilihat di lampiran A tentang use case spesification.

Tabel 4.11 Tabel Use case spesification login.

Use Case Login

Aktor Utama Admin, Psikolog dan Pasien

Kondisi Awal Data aktor utama sudah ada pada database tabel user. 

Deskripsi Halaman login merupakan halaman yang digunakan untuk 

pengguna dalam mengakses ke sistem, login hanya untuk 

pengguna yang telah memiliki akses terhadap sistem.

Main Success 

Scenario

1. Use case dimulai ketika pengguna akan login ke sistem. 

2. Sistem menampilkan halaman login. 

3. Pengguna memasukkan username dan password. 

4. Sistem melakukan validasi username dan password 

berdasarkan data tabel user yang tersimpan pada database. 

5. Setelah username dan password yang dimasukkan cocok 

sistem akan redirect ke halaman dashboard dan memberikan 

hak akses terhadap pengguna. 

6. Pengguna berhasil login ke dalam sistem. 

Alternative 

Scenario

1. Use case dimulai ketika pengguna akan login ke sistem. 

2. Sistem menampilkan halaman login. 

3. Pengguna memasukkan username dan password. 
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4. Sistem melakukan validasi username dan password 

berdasarkan data tabel user yang tersimpan pada database. 

5. username dan password yang dimasukkan tidak cocok, 

sistem akan redirect ke halaman login dan tidak memberikan 

hak akses terhadap pengguna. 

6. Pengguna tidak berhasil login ke dalam sistem.

4.3.3 Activity Diagram

Activity diagram adalah representasi grafis dari seluruh tahapan alur kerja. 

Diagram ini mengandung aktivitas, pilihan tindakan, perulangan dan hasil dari 

aktivitas tersebut. Pada permodelan UML, diagram ini dapat digunakan untuk 

menjelaskan proses bisnis dan alur kerja operasional secara langkah demi langkah 

dari komponen suatu sistem.

Gambar 4.7 Activity Diagram Diagnosa

Pada gambar 4.7 menjelaskan tentang activity diagram diagnosa, untuk 

selengkapnya tentang activity diagram dapat dilihat di lampiran B tentang activity 

diagram.
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4.3.4 Sequence Diagram

Sequence diagram adalah salah satu dari diagram-diagram yang ada pada 

UML, sequence diagram ini adalah diagram yang menggambarkan kolaborasi 

dinamis antara sejumlah object. Kegunaannya untuk menunjukkan rangkaian pesan 

yang dikirim antar object dan juga interaksi antara object.

Gambar 4.8 Sequence Diagram Diagnosa

Pada gambar 4.8 menjelaskan tentang sequence diagram diagnosa pasien, 

untuk selengkapnya tentang sequence diagram dapat dilihat di lampiran C tentang 

sequence diagram.

4.3.5 Class Diagram

Class diagram merupakan salah satu diagram utama dari UML untuk 

menggambarkan class atau blueprint object pada sebuah sistem. Analisis 

pembentukan class diagram merupakan aktivitas inti yang sangat mempengaruhi 

arsitektur piranti lunak yang dirancang hingga ke tahap pengkodean.
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Gambar 4.9 Class Diagram

Pada gambar 4.9 menjelaskan tentang class diagram inti, untuk 

selengkapnya tentang class diagram dapat dilihat di lampiran D tentang class 

diagram.

4.4 Perancangan

Secara umum sistem yang akan dibuat bertujuan untuk memberikan hasil 

yang diinginkan yaitu berupa hasil diagnosa gangguan kepribadian dari sistem. 

Proses kerja sistem yaitu  dimulai dengan user menginputkan pilihan-pilihan 

pedoman diagnosa yang ada pada sistem selanjutnya akan diproses dengan 
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menghitung tingkat kepastiannya menggunakan metode certainty factor yang 

digabungkan dengan fungsi keanggotaan fuzzy terhadap penginputan jawaban dari 

pedoman diagnosa.

4.4.1 Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan sarana untuk

menggambarkan antar tabel dalam sistem. Perancangan ERD dimaksudkan untuk

menentukan himpunan suatu entitas dan himpunan relasi yang menggambarkan

fakta nyata yang digunakan sebagai kebutuhan pembuatan sistem. ERD sistem

pakar diagnosa gangguan kepribadian, dapat dilihat pada Gambar 4.10 berikut.
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4.4.2 Basis Data

Perancangan basis data merupakan transformasi model data yang dihasilkan 

oleh proses analisis menjadi struktur data yang dibutuhkan perangkat lunak pada 

saat implementasi. Perancangan pada aplikasi ini membutuhkan basis data, yang 

digunakan untuk menyimpan data-data. Basis data yang digunakan bertipe basis 

data relasional yang terdiri dari beberapa tabel. Hasil dari perancangan basis data 

berupa struktur basis data.

Berikut pada tabel 4.12 adalah hasil dari perancangan struktur basis data 

dengan tabel user , selengkapnya bisa dapat dilihat di lampiran E tentang 

perancangan basis data.

Tabel 4.12 Tabel user.

Deskripsi Berisi data-data yang digunakan untuk menampung data 

pengguna, akses, dan informasi yang dibutuhkan pengguna

Primary Key idUser

NO Nama Tipe 

Data

Panjang 

Data

Null Primary Key

1 idUser INT 11 No Primary Key

2 username Varchar 35 No -

3 password Varchar 35 No -

4 namaLengkap Varchar 50 No -

5 akses INT 5 No -

6 jabatan Varchar 50 Yes -

7 fotoUser TEXT - Yes -

4.4.3 Struktur Menu

Perancangan struktur menu digunakan untuk menampilkan menu-menu 

yang ada pada sistem. Berikut struktur menu sistem pakar untuk mendiagnosa 

gangguan kepribadian pada gambar 4.11.
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Gambar 4.11 Struktur menu sistem
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4.4.4 Antarmuka

Perancangan antarmuka dilakukan untuk menciptakan tampilan sistem yang 

baik. Dengan mempunyai tampilan yang baik dan mudah digunakan maka akan 

tercipta komunikasi yang baik dan konsisten antara sistem dan pengguna. 

1. Login

Gambar 4.12 Rancangan Antarmuka Login

Pada gambar 4.12 merupakan rancangan dari tampilan login yang berguna 

untuk mengakses sistem dan membedakan tiap level akses pengguna. Dengan 

inputan form berupa username dan password.

2. Halaman Timeline

Gambar 4.13 Rancangan Antarmuka Timeline

Pada gambar 4.13 melihatkan rancangan tampilan timeline. Berguna untuk 

melihat perubahan log-log sistem.
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3. Diagnosa

Gambar 4.14 Rancangan Antarmuka Diagnosa

Pada gambar 4.14 melihatkan rancangan tampilan antarmuka diagnosa yang 

digunakan untuk konsultasi mengenai identifikasi gangguan kepribadian pasien.

4. Hasil Diagnosa

Gambar 4.15 Rancangan Antarmuka Hasil Diagnosa

Pada gambar 4.15 merupakan rancangan tampilan yang berguna untuk 

melihatkan hasil diagnosa yang telah dilakukan pasien.
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5. Saran Psikolog

Gambar 4.16 Rancangan Antarmuka Saran Psikolog

Pada gambar 4.16 merupakan rancangan tampilan yang berguna untuk 

menampilkan daftar saran psikolog terhadap gangguan kepribadian yang 

terdiagnosa.

6. Keterangan Gangguan Kepribadian

Gambar 4.17 Rancangan Antarmuka Keterangan Gangguan Kepribadian

Pada gambar 4.17 merupakan rancangan tampilan yang bertujuan untuk 

menampilkan keterangan lengkap dari suatu gangguan kepribadian.
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7. Laporan Diagnosa

Gambar 4.18 Rancangan Antarmuka Laporan Diagnosa

Pada gambar 4.18 merupakan rancangan tampilan yang bertujuan untuk 

menampilkan detail dari suatu laporan diagnosa pasien.

8. Daftar Gangguan Kepribadian

Gambar 4.19 Rancangan Antarmuka Daftar Gangguan Kepribadian

Pada gambar 4.19 merupakan rancangan tampilan yang bertujuan untuk 

menampilkan daftar dari gangguan-gangguan kepribadian.
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9. Daftar Pedoman Diagnosa

Gambar 4.20 Rancangan Antarmuka Daftar Pedoman Diagnosa

Pada gambar 4.20 merupakan rancangan tampilan yang bertujuan untuk 

menampilkan daftar pedoman-pedoman diagnosa.


