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PENGANTAR

Perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi, serta mobilitas arus informasi yang

kuat dan dinamis mengubah pola hidup masyarakat Indonesia dan dunia, bahkan perubahan itu

terjadi sangat cepat. Menyadari perkembangan dan perubahan tersebut, para ilmuwan dan

pembuat kebijakan menyusun kebijakan dan rencana-rencana strategis yang menawarkan solusi-

solusi atas masalah yang timbul di tengah masyarakat. Kebijakan dan rencana tersebut, pada

skala global, misalnya yang ditangani oleh organisasi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa

(PBB), ada yang sudah diterapkan, baik dalam ranah ekonomi, sosial maupun dalam ranah

Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam. Ada juga yang masih dalam status pengkajian,

semisal, salah satunya potensi terjadinya disrupsi akibat perkembangan teknologi yang

mengarah pada otomatisasi (robotisasi) pekerjaan-pekerjaan yang awalnya harus dikerjakan

secara manual oleh manusia. Otomatisasi ini diperkirakan akan menyebabkan berkurangnya

kebutuhan (serapan) tenaga kerja.

Pada cakupan regional, keberadaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), kerjasama CHINA-

ASEAN, kerjasama INDIA-ASEAN dan bentuk-bentuk kerjasama yang lain juga membuat arus

interaksi antar masyarakat lintas batas Negara menjadi semakin mudah dan terbuka. Kondisi ini

berdampak positif bagi kalangan masyarakat yang sudah siap, dan akan berbahaya bagi

masyarakat yang belum.

Di Indonesia sendiri, perkiraan bonus demografi yang akan terjadi pada tahun 2020 dibarengi

dengan disrupsi yang sudah mulai terjadi saat ini.

Menyikapi isu-isu tersebut di atas, Forum Intelektual Harapan Anak Negeri Batak (F-IHAN

BATAK), yang merupakan forum kumpulan intelektual yang terdiri dari kalangan masyarakat

akademisi dan praktisi membuat suatu upaya untuk mempersiapkan anak negeri pada saat ini

dan mitigasi untuk masa yang akan datang. Salah satunya menciptakan atmosfir ilmiah melalui

diskusi dan seminar ilmiah untuk mememcahkan berbagai masalah dan juga mengembangkat

temuan-temuan yang sudah ada sebelumnya. Seminar ilmiah ini dinamakan dengan Seminar

Nasional Inovasi dan Teknologi Informasi (SNITI), yang sebelumnya sudah berlangsung

sebanyak 3 kali.

SNITI, untuk saat ini dilaksanakan dan menyasar daerah-daerah di sekitar danau toba, yakni

sebagai salah satu upaya untuk mempersiapkan masyarakat toba dalam meghadapi isu-isu

global, regional dan nasional dan khususnya isu lokal yakni Otorita Danau Toba (ODT).
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Persiapan itu salah satunya dimulai dari pemikiran dan karya para intelektual dari seluruh

Indonesia (Nasional ke daerah) berupa makalah ilmiah yang diseminarkan.

Seminar tahun ini merupakan seminar SNITI ke empat yang dilaksanakan di Kabupaten

Humbang Hasundutan, dengan mengangkat tema “Pembangunan TEKNOLOGI dan SDM

Hebat Yang bermentalitas Unggul”. Makalah ilmiah dari hasil seminar tersebut

dipublikasikan dalam bentuk Prosiding.

Berdasarkan makalah yang masuk dan diseminarkan, maka isi dari prosiding ini mencakup

diantaranya Ilmu-ilmu alam (Natural sciences), Ilmu-ilmu sosial (Social sciences), Manajemen

sumber daya manusia, Pendidikan, Optimasi hasil Pertanian, Sains terapan dan Teknologi

Informasi.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Zakarias Situmorang, M.T, Prof. Dr.

Bornok Sinaga, M.Pd, Ir. Sahat Silaban, Eva Betty Simanjuntak, khususnya Pemerintah Daerah

Kabupaten Humbang Hasundutan melalui Bpk. Bupati Dosmar Banjarnahor, S.E. Ucapan

terima kasih juga kami ucapkan kepada Badan Pengurus Harian F-IHAN BATAK. Serta tidak

lupa kami ucapan terima kasih kepada seluruh panitia SNITI-4. Juga kepada setiap orang yang

namanya tidak dapat kami ucapkan satu persatu yang telah mendukung dan membantu kegiatan

SNITI-4 hingga diterbitkannya Prosiding ini.

Semoga Prosiding ini bermanfaat bagi kita semua guna peningkatan sumber daya manusia, baik

bagi kalangan akademisi, praktisi dan pembuat kebijakan. Di samping itu, diharapkan juga

prosiding ini bisa menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

Terakhir, kami menyadari bahwa terdapat kekurangan baik pada pelaksanaan SNITI-4 maupun

pada prosiding ini. Untuk itu, saran dan kritik yang membangun tetap kami harapkan untuk

perbaikan SNITI dan buku Prosiding ini.

Medan, Desember 2017
Panitia SNITI-4

Ketua,

Dr. Saronom Silaban, M.Pd
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KATA SAMBUTAN
KETUA INTELEKTUAL HARAPAN ANAK NEGERI BATAK

(IHAN-BATAK) PADA SEMINAR NASIONAL INOVASI
dan TEKNOLOGI INFORMASI (SNITI-4)

Dolok Sanggul, Humbang Hasundutan, 16 Nopember 2017

Salam Sejahtera,

Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan,

Yang kami hormati pejabat Muspida Kabupaten Humbang Hasundutan

Yang kami hormati Bapak Penasehat IHAN-BATAK

Yang kami hormati Bapak Nara Sumber,

Yang kami hormati Panitia

Yang kami hormati Peserta SNITI IV Tahun 2017

Hadirin sekalian, Menirukan yang dilakukan oleh seorang filosof Yunani kuno

yang bernama Plato yang membuat sebuah tempat berkumpulnya para filosof untuk

bertukar pikiran, bertukar pandangan satu sama lain. Di samping para filosof, datang

juga ke perkumpulan itu masyarakat umum. Mereka ikut menyaksikan dan  menyimak

apa yang menjadi bahan berdebatan para filosof itu. Tempat perkumpulan itu terletak di

taman kota bernama Academos, dan nama perkumpulan itu pun diberi nama akademia

dan anggota perkumpulan itu disebut civitas akademica.

Maka apa yang dilakukan Plato itulah yang kini dikukuhkan menjadi tradisi bagi

IHAN-Batak, yaitu  tradisi akademik melalui Seminar Nasional Inovasi dan Teknologi

Informasi. Karena itu setiap tahun IHAN-Batak melaksanakan tradisi akademiknya.

Karena dengan tradisi akademik ini, para dosen, guru, peneliti, mahasiswa di perguruan

tinggi dapat berinovasi kreasi ilmiah khususnya dalam pengembang wilayah sekitar

Danau Toba, khususnya kabupaten Humbang Hasundutan.

Hadirin sekalian, untuk menjamin tumbuhnya sebuah tradisi akademik

mensyaratkan adanya dua jenis kebebasan yaitu kebebasan akademik (Academic

freedom) dan kebebasan mimbar akademik (The freedom of academic deis). Kebebasan

akademik adalah kebebasan yang menjamin para dosen dan mahasiswa (Civitas

akademica) untuk saling menyampaikan, mempertahankan, dan menguji pandangan dan

penemuan ilmiahnya dalam hubungan yang setara dan dalam suasana kesejawatan.

Sedang kebebasan mimbar akademik adalah kebebasan yang menjamin para dosen dan
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mahasiswa untuk menyampaikan pandangan dan temuan ilmiahnya kepada masyarakat

luas, yang memberi peluang kepada masyarakat utuk menguji, menerima, mengadopsi

dan bahkan mengikuti pandangan dan temuan ilmiah itu.

Hadirin sekalian, kehidupan tradisi akademik ini tercermin di dalam dua bentuk

aktivitas yaitu berupa forum-forum ilmiah dan publikasi ilmiah. Forum ilmah antara lain

berupa seminar, stadium generale, panel diskusi, workshop. Sedangkan publikasi ilmiah

berupa buku, jurnal, buletin, paper model, prototype, dsb.

Hadirin sekalian, Seminar Nasional Inovasi dan Teknologi Informasi ini

menurut hemat saya merupakan bagian dari upaya kita untuk memperkokoh dan

mengakselerasikan proses penguatan tradisi akademik pada perguruan tinggi khususnya

di Sumatera Utara sebagai salah satu wujud sumbangsih ilmiah, sebagai sebuah

persiapan dampak Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan Otorita Danau Toba (ODT).

Semoga SNITI IV tahun 2017 (Thema : Pengembangan TEKNOLOGI dan SDM Hebat

Yang bermentalitas Unggul) yang diselenggarakan ini memberi konstribusi yang besar

dalam upaya memperkokoh tradisi akademik, yang pada giliranya dengan tradisi

akademik yang kokoh perguruan tinggi di Indonesia akan bisa menjadi faktor penentu

dalam upaya membangun bangsa Indonesia yang maju dan bermartabat.

Akhirnya, izinkan saya menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada segenap

panitia baik yang berasal dari berbagai Perguruan Tinggi. Di Sumatera Utara

Terimakasih kepada bapak Bupati Humbang Hasundutan, Nara sumber dan segenap

peserta, semoga kegiatan ini bermanfaat bagi Masyarakat Kabupaten Samosir.

Terimakasih.

Ketua Umum IHAN-Batak,

Dr. Zakarias Situmorang, MT
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SISTEM PAKAR DIAGNOSA DEMAM TIFOID DENGAN
METODE FORWARD CHAINING

Abdi Dharma1), Mardi Turnip2), Wilhelmus Pebrian 3), Saut Parsaoran Tamba 4)

Sistem Informasi Universitas Prima Indonesia Medan
Jl.Sekip Simpang Seikambing Medan

Email : marditurnip@unprimdn.ac.id1), willpebrian@gmail.com2), saut_nabasa@yahoo.co.id3)

ABSTRAK

Demam tifoid sendiri cukup berbahaya dimana akan mengakibatkan perforasi atau kerusakan pada usus,
yang nantinya akan menjadi fatal dan harus di tangani secara serius dan juga harus melakukan
pemeriksaan laboratorium jika sudah terlalu lama di biarkan. Sistem pakar yang di sajikan dengan Metode
forward chaining sebagai metode untuk membantu proses pencarian yang dimulai dengan fakta yang di
ketahui, kemudian mencocokan fakta-fakta tersebut dalam mendiagnosa demam tifoid melalui perancangan
sistem pakar yang akan di buat. Sistem pakar diagnosa demam tifoid memberikan hasil diagnosa berupa
nama penyakit yang di derita pasien beserta keterangan informasi penyakit dan langkah-langkah yang harus
di lakukan dalam menyembuhkan penyakit yang di derita.

Kata kunci :Sistem Pakar, Forward Chaining, Demam Tifoid..
1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan
pada saat ini berkembang semakin pesat, semua
dikarenakan hasil dari pemikiran manusia yang
semakin maju dalam melakukan pengembangan
teknologi pada saat ini. Salah satu teknologi itu
adanya sistem pakar yang dibuat untuk membantu
manusia dalam mendiagnosa penyakit, sistem pakar
saat ini juga sudah banyak dibuat untuk berbagai
penyakit, mulai dari sistem pakar diagnosa penyakit
kulit, diagnosa penyakit telinga, hidung, dan
tenggorokan, diagnosa penyakit paru-paru dan
penyakit lainnya yang di angkat kedalam sistem
pakar, karena sistem pakar mendiagnosa suatu
penyakit layaknya seorang pakar itu sendiri. Dalam
hal ini sistem pakar yang akan di angkat ialah
sistem pakar untuk diagnosa demam tifoid,
dikarenakan sistem ini yang belum ada, dan juga
penyakit ini masih banyak yang belum mengetahui,
maka diperlukanlah sebuah sistem yang akan akan
membantu orang awam untuk mengenal gejala
gejala demam tifoid, karena sistem ini akan
menggambarkan tentang demam tifoid, dan cara
penangannya, bahkan sistem ini juga akan berguna
pula untuk para calon dokter baru sebagai bahan
pengingat atau referensi, di kala sedang belajar
ataupun dinas lapangan. Menggunakan metode
forward chaining sebagai metode untuk membantu
proses pencarian yang dimulai dengan fakta yang di
ketahui, kemudian mencocokan fakta-fakta tersebut
dalam mendiagnosa demam tifoid melalui

perancangan sistem pakar yang akan di buat.
Demam tifoid sendiri cukup berbahaya dimana
akan mengakibatkan perforasi atau kerusakan pada
usus, yang nantinya akan menjadi fatal dan harus di
tangani secara serius dan juga harus melakukan
pemeriksaan laboratorium jika sudah terlalu lama di
biarkan, karena sifatnya yang mirip dengan demam
pada umumnya, tetapi jika pada awal sudah
mendapat penanganan yang tetap atau pengarahan
yang tepat maka bisa terhindar dari hal tersebut.

2. LANDASAN TEORI
Menurut (Alfiandri, Suraya, & Fatkhiyah,

2016), Secara umum, sistem pakar adalah sistem
yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia
ke komputer agar komputer dapat menyelesaikan
masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli.
Dengan sistem pakar ini, orang awampun dapat
menyelesaikan masalah yang cukup rumit yang
sebenarnya hanya dapat diselesaikan dengan
bantuan para ahli. Bagi para ahli, sistem pakar ini
juga akan membantu aktivitasnya sebagai asisten
yang sangat berpengalaman.

Menurut (Susanto, Limanto, & Suciadi, 2015)
Sistem pakar merupakan suatu program aplikasi
komputerisasi yang berusaha menirukan proses
penalaran dari seorang ahli dalam memecahkan
masalah spesifikasi atau bisa dikatakan merupakan
duplikat dari seorang pakar karena pengetahuannya
disimpan sebagai basis pengetahuan untuk
digunakan dalam pemecahan masalah. Sistem yang
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berfungsi untuk menyimpan  pengalaman para ahli
atau pakar sebagai data atau aturan dan disimpan
dalam database sehingga sistem dapat melakukan
fungsi yang sama seperti pakar dalam bekerja pada
tingkat yang sama dan memberikan informasi
kepada orang lain disebut sistem pakar.

Menurut (Sibagariang, 2015), Sistem pakar
adalah aplikasi berbasis komputer yang digunakan
untuk menyelesaikan masalah sebagaimana yang
dipikirkan oleh pakar.Pakar yang dimaksud disini
adalah orang yang mempunyai keahlian khusus
yang dapat menyelesaikan masalah yang tidak
dapat diselesaikan oleh orang awam.Sebagai
contoh, dokter adalah seorang pakar yang mampu
mendiagnosis penyakit yang diderita pasien serta
dapat memberikan penatalaksanaan terhadap
penyakit tersebut.

Menurut (Alfiandri, Suraya, & Fatkhiyah,
2016), Suatu perkalian inferensi yang
menghubungkan suatu permasalahan dengan
solusinya disebut dengan rantai (chain).Suatu rantai
yang dicari atau dilewati/dilintasi dari suatu
permasalahan untuk memperoleh solusinya disebut
forward chaining. Cara lain untuk menggambarkan
forward chaining ini adalah dengan penalaran dari
fakta menuju konklusi yang terdapat dari fakta.

Menurut (Hadinegoro, Kadim, Devaera, Idris, &
Ambarsari, 2012), Demam tifoid merupakan
penyakit demam yang sering ditemukan di negara
berkembang. Pemberian antibiotik menyebabkan
perubahan gejala klinis demam tifoid sehingga
gejala demam klasik yang meningkat secara
perlahan  seperti  stepladder dan toksisitas jarang
ditemukan. Namun resistensi antimikroba sering
menyebabkan gejala penyakit menjadi berat dan
terjadi komplikasi. Banyak faktor yang
mempengaruhi derajat beratnya penyakit dan gejala
klinis infeksi, yaitu lamanya penyakit sebelum
diberikan antimikroba yang tepat, pemilihan
antimikroba, umur pasien, riwayat imunisasi,
virulensi strain bakteri, jumlah kuantitas inokulum
yang tertelan, dan beberapa faktor dari status imun
pejamu. Manifestasi gejala klinis demam tifoid dan
derajat beratnya penyakit bervariasi pada populasi
yang berbeda.Sebagian besar pasien yang dirawat
di rumah sakit (RS) dengan demam tifoid berusia 5-
25 tahun. Namun, beberapa penelitian di komunitas
menunjukkan bahwa demam tifoid dapat terjadi
pada usia kurang dari 5 tahun dengan gejala non-
spesifik yang secara klinis tidak tampak seperti
tifoid. Demam tifoid merupakan penyakit demam
yang sering ditemukan di negara
berkembang.Pemberian antibiotik menyebabkan

perubahan gejala klinis demam tifoid sehingga
gejala demam klasik yang meningkat secara
perlahan seperti stepladder dan toksisitas jarang
ditemukan.

Menurut (Azhar, Sari, & Zulita, 2014)
Percocokan fakta atau pernyataan dimulai dari
bagian sebelah kiri (IF dulu). Dengan kata lain
penalaran dimulai dari fakta terlebih dahulu untuk
menguci kebenaran hipotesis.
2.1 Demam Tifoid

Menurut (Hadinegoro, Kadim, Devaera, Idris, &
Ambarsari, 2012), Demam tifoid merupakan
penyakit demam yang sering ditemukan di negara
berkembang. Pemberian antibiotik menyebabkan
perubahan gejala klinis demam tifoid sehingga
gejala demam klasik yang meningkat secara
perlahan  seperti  stepladder dan toksisitas jarang
ditemukan. Namun resistensi antimikroba sering
menyebabkan gejala penyakit menjadi berat dan
terjadi komplikasi.
2.2 Gambaran Penyakit

Menurut (Irianto, 2014), Ini adalah salah satu
penyakit yang menyerang anak anak usia sekolah di
sebabkan oleh infeksi Salmonella typhii pada usus
kecil dan aliran darah. Penyakit pada anak biasanya
tidak seberat yang melanda orang dewasa, biasanya
dimulai berangsur-angsur dengan naiknya panas
dari hari ke hari, sering mencapai 40°C (140°F)
pada ahir minggu pertama. Sakit kepala, batuk,
konstipasi, pendarahan hidung, dan meningismus
seringsekali timbul.Pada minggu kedua penyakit,
tinggi suhu menetap dan kulit menjadi panas dan
kering.Anak tampak sangat sakit dan berbaring
dengan tenang, perut sering sekali bengkak.Diare
dapat terjadi dengan tinja yang cair, berwarna
kehijauan dan berlendir. Limpa akan membersar,
walaupun barangkali memang sudah terjadi karna
malaria. Bercak rose (Rose Spots, rata, bercak
merah dengan diameter 2-5mm) dapat tampak,
terutama di perut dan dada, dan pada anak-anak
dengan kulit yang kering pemeriksaan dada sering
menunjukan gejala bronkhitis atau peunomia.
2.3 Diagnosis

Biasanya dibuat berdasarkan riwayat penyakit
dan pemeriksaan, dan pengobatan seharusnya
segera dimulai.Jika laboratorium tersedia.
Diagnosis dapat dibuktikan dengan redanya jumlah
sel darah putih, dijumpai bakteri tifoid dalam darah
(kultur darah positif), dan meningkatnya antibodi
dalam darah ( tes widal).
2.4 Kompliasi

Pneumonia sering dijumpai.Kadang-kadang
tukak di usus kecil dapat berdarah dengan hebat,
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menyebabkan shock dan pucat, atau usus dapat
berhubungan dan dapat timbul peritonitis. Infeksi
pada bagian tubuh lain dapat terjadi dari
penyebaran bakteri lewat saluran darah (misalnya,
osteomielitis). (Irianto, 2014)

3.METODE PENELITIAN
Sebelum masuk ke dalam metode penelitian,

berikut adalah tabel dari gejala dan penyakit dari
demam tifoid, dapat dilihat pada tabel 1:

Tabel 1 Tabel Gejala Demam Tifoid

No Gejala
Penyakit

P
1

P
2

P
3

P
4

P
5

P
6

P
7

1
Demam
7 hari X X

2
Nyeri
kepala X X

3 Pusing X X X X

4
Nyeri
otot X X X X

5 Mual X

6 Muntah X

7 Diare X X X

8

Perasaan
tidak
nyaman
diperut X

9 Batuk X

10 Mimisan X X

11 Mengigil X

12

Demam
dengan
suhu
>37,5
derajat X X X

13

Nafsu
makan
hilang X X X

14 Sembelit X

15

Rasa
sakit di
bagian
perut
atas
punggun
g hingga
semua
bagian
perut X X

16

Mengigil
pada
sore hari X

17
Lidah
kotor X

18
Letih
dan Lesu X

19

Merasa
lelah
sepanjan
g waktu X

20

Bab
berwarna
hitam X X

Keterangan kode penyakit :
P1 = Infeksi akut demam tifoid
P2= demam tifoid awal
P3= anemia
P4= GE
P5= Demam febris
P6= maag kronis
P7= menderita gejala awal DBD

Berikut adalah algoritma dari metode forward
chaining yang di terapkan untuk membantu
mendiagnosa demam tifoid  antara lain :

Rule 1
IF demam 7 hari AND nyeri kepala

THENpusing
Rule 2
IF pusing AND nyeri otot THEN mual
Rule 3
IF mualAND muntah THEN diare
Rule 4
IF diare AND perasaan tidak nyaman di perut

THEN batuk
Rule 5
IF batuk ANDmimisan THEN mengigil
Rule 6
IF mengigil ANDdemam dengan suhu

>37,5°THEN
nafsu makan menghilang
Rule 7
IF nafsu makan menghilang THEN demam

tifoid akut.
3.1 Perancangan

Untuk memudahkan perancangan dari program
sistem pakar ini, penulis terlebih dahulu memulai
perancangan dalam bentuk flowchart sebagai bagan
alur dai sebuah program yang akan di rancang dan
(uniField modelling language) UML untuk
mengetahui bagaimana proses berjalannya program
yang di rancang oleh penulis baik itu proses dari
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admin itu sendiri hingga kepada seorang user yang
akan menggunakannya. Dengan adanya flowchart
dan UML maka penulis akan lebih mudah dalam
melakukan perancangan program sistem pakar yang
akan dirancang dan di kerjakan dengan sebenarnya.
3.1.1 Use Case Diagram

Berikut adalah use case diagram dari sistem
pakar diagnosa demam tifoid,diagram ini
menggambarkan bagaimana porsi penggunaan
progam dari admin hingga user untuk lebih jelas
dapat di lihat pada gambar :

Gambar 1. Use case diagram

3.1.2Class Diagram
Berikut adalah class diagram dari sistem pakar

diagnosa demam tifoid, dari mulai admin, data
identifikasi, data diagnosa, basis pengetahuan user,
serta riwayat konsultasi semua dibuat bagaimana
proses kerjanya dalam bentuk sebuah class diagram
berikut :

Gambar 2. Class diagram

3.1.3 Squence Diagram
Berikut adalah diagram sekuen dari sistem pakar

diagnosa demam tifoid :
Gambar 3. Diagram sekuen - Login

3.1.4 Activity Diagram

Gambar 4. Diagram aktiviti

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berikut adalah cara menjalankan sistem pakar

hingga ahir sebagai berikut : 4. Hasil Dan Pembahasan

Admin User
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berikut adalah cara menjalankan sistem pakar
hingga ahir sebagai berikut :
1. Tampilan antarmuka awal atau menu home

Gambar 5. Home
Keterangan gambar 4.1 :
a. Pada menu utama ini terdapat beberapa tombol

menu, seperti tombol home, cara penggunaan,
konsultasi baru  dan login admin

b. Jika yang mengakses adalah si pengguna biasa
(bukan admin), maka pengguna hanya dapat
mengakses menu, cara penggunaan dan
konsultasi baru.

c. Jika yang mengakses adalah admin, maka dia
bisa mengakses menu apapun, dan tentunya dia
bisa mengakses menu login admin.

2. Tampilan antarmuka cara penggunaan

Gambar 6. Cara penggunaan
Keterangan gambar 6 :
Gambar 6 ini akan memberikan keterangan tentang
bagaimana cara menjalankan program sistem pakar

ini, agar pengguna yang belom pernah
menggunakan tidak kebingungan dalam
menggunakannya.
3. Tampilan antarmuka konsultasi baru

Gambar 7. Konsultasi baru
Keterangan gambar 7 :
Pada menu ini, pengguna di minta untuk
memasukan nama sebelum melakukan konsultasi,
jika pengguna sudah mengisikan nama, maka
pengguna setelah ini menekan tombol mulai, maka
nanti akan muncul menu baru.
4. Tampilan antarmuka pertanyaan diagnosa

Gambar 8. Diagnosa
Keterangan gambar 8:
a. Ini adalah tampilan setelah pengguna mengisi

nama dan menekan tombol mulai, seperti yang
sudah di jelaskan pada gambar 8 sebelumnya.

b. Pengguna akan di berikan pertanyaan
pertanyaan, yang akan tampil secara otomatis
saat pengguna menjawab “YA” ataupun tidak
“TIDAK”
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c. Jika pengguna menekan tombol “BATAL” maka
program akan kembali ke menu awal dari
konsultasi baru, untuk lebih jelaskan perhatikan
gambar 6.

5. Tampilan antarmuka hasil konsultasi

Gambar 7 Hasil konsultasi pertama
Keterangan gambar 7:
a. Setelah pengguna menjawab pertanyaan yang

keluar saat melakukan konsultasi maka akan
tampil menu seperti ini,

b. pengguna bisa menekan tombol hasil untuk
melihat hasil, dan juga pengguna bisa menekan
tombol konsultasi lagi, untuk melakukan
konsultasi ulang.

6. Tampilan antarmuka hasil konsultasi berupa
gambar

Gambar 8 Hasil konsultasi kedua
Keterangan gambar 8:
Ini adalah tampilan yang keluar atau di tampilan
jika pengguna menekan tombol hasil.

7. Tampilan login admin

Gambar 9. Login admin
Keterangan gambar 9:
Ini adalah tampilan dari menu login admin dimana
admin diminta untuk memasukan username dan
password sebelum login dan memasuki menu
admin.
8. Tampilan antarmuka menu admin

Gambar 10. Menu Admin
Keterangan gambar 10:
a. Ini adalah tampilan menu admin. Dimana

terdapat menu home, data identifikasi, data
diagnosa, basis pengetahuan, riwayat konsultasi,
ubah password dan logut.

b. Disini admin juga bisa mengakses menu menu
yang diakses layaknya seorang pengguna.

9. Tampilan antarmuka dari data identifikasi
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Gambar 11. Data identifikasi
Keterangan gambar 11:
Berikut adalah tampilan dari menu data identifikasi,
di mana menu ini berisikan  gejala dari demam
tifoid, admin juga dapat menghapus, mengedit
ataupun menambahkan gejala dari tombol-tombol
yang tersedia pada menu data identifikasi.
10.Tampilan antarmuka update data identifikasi

Gambar 12. Update data identifikasi
Keterangan gambar 12:
a. Ini adalah tampilan saat admin menekan tombol

update data identifikasi pada gambar 12.
b. Admin di minta memasukan kode, nama

identifikasi, dan pertanyaan.
c. Kode diisi untuk membedakan gejala-gejala

yang ada melalui kode
d. Nama identifikasi di isi sebagai nama gejala
e. Sedangkan pertanyaan adalah pertanyaan yang

akan di tampilan pada menu konsultasi baru,
atau yang ditanyakan pada pengguna.

f. Setelah admin mengisi semua tempat yang
kosong, maka admin harus menekan tombol
simpan.

g. Jika berhasil tersimpan, maka akan di tampilan
pada menu data identifikasi, atau seperti pada
gambar 12.

h. Jika menekan tombol “Batal” maka admin akan
di arahkan atau di kembalikan ke menu
sebelumnya, dapat dilihat pada gambar 12.

11. Tampilan antarmuka data diagnosa

Gambar 13. Data diagnosa
Keterangan gambar 13:
Berikut adalah tampilan dari menu data data
diagnosa, di mana menu ini berisikan  penyakit dari
demam tifoid, admin juga dapat menghapus,
mengedit ataupun menambahkan penyakit dari
tombol-tombol yang tersedia pada menu data
diagnosa.
12. Tampilan antarmuka update data diagnosa

Gambar 14. Update Data diagnosa
Keterangan gambar 14:
a. Ini adalah tampilan update data diagnosa, pada

saat admin ingin menambahkan penyakit baru
b. Admin diminta untuk memasukan kode, nama

diagnosa, dan pengobatan
c. Kode diberikan untuk pembeda dari setiap

penyakit yang ada
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d. Nama diagnosa diisi dengan jenis penyakit.
e. Kolom pengobatan diisi dengan jenis

pengobatan yang akan di ajurkan yang
berhubungan dengan penyakit yang di derita.

13. Tampilan antarmuka data basis pengetahuan

Gambar 15. Basis pengetahuan
Keterangan gambar 15:
a. Berikut adalah tampilan dari menu basis

pengetahuan saat admin memilih menu tersebut,
b. tampilan dari menu ini berupa alur pertanyaan

yang akan di tampilan saat pengguna menjawab
“YA” atau “TIDAK” maka pengguna akan di
arahkan pertanyaan lainnya.

c. Isi dari basis pengetahuan ini juga dapat di edit,
hapus atau di tambah dari tombol bantuan yang
disediakan.

14.Tampilan antarmuka update data basis
pengetahuan

Gambar 4.14 Update data basis pengetahuan
Keterangan gambar 4.14 :

a. Pada menu ini admin akan memilih pertanyaan
pertanyaan yang akan di tanyakan kepada
pengguna,

b. Terdapat pilihan menu yang akan diisi, “JIKA”,
“MAKA”,  dan “JIKA TIDAK MAKA”.

c. Jika admin memilih menu dropdown “JIKA”
maka akan muncul pertanyaan yang sudah di
buat sebelumnya pada menu data identifikasi,
admin hanya memilih mana pertnyaan yang akan
di tanyakan terlebih dahulu.

d. Jika admin memilih menu dropdown “MAKA”
maka admin akan memilih pertanyaan
berikutnya.

e. Dan pada pilihan menu dropdown “JIKA
TIDAK MAKA” admin akan mengarahkan
pertanyaan jika pengguna menjawab tidak pada
saat menjawab pertnyaan.

f. Admin bisa juga memberikan penyakit yang
diderita pada bagian dropdown disebelah kanan
pada menu  “MAKA”, begitu pula pada menu
“JIKA TIDAK MAKA”.

g. Setelah admin selesai mengelola atau
memasukan data data tersebut maka admin dapat
mengahirinya dengan menekan tombol simpan
untuk proses penyimpanan, dan batal untuk
membatalkan proses.

15. Tampilan antarmuka riwayat konsutasi
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Gambar 16. Riwayat konsultasi
Keterangan gambar 16:
Berikut adalah menu dari riwayat konsultasi,
dimana admin dapat melihat sekaligus menghapus
yang pernah melalukan konsultasi, dari menu ini,
admin juga dapat melihat keterangan tanggal atau
kapan mereka melakukan konsultasi.
16. Tampilan antarmuka ubah password

Gambar 17. Ubah password
Keterangan gambar 17:
a. Berikut adalah tampilah untuk merubah

password.
b. Jika admin ingin mengganti password, admin di

wajibkan mengisi 3 menu yang kosong, yang
sudah tertera pada tampilan gambar 17.

c. Pertama admin diminta memasukan password
saat ini, kemudian memasukan password baru,
dan seletah itu masukan password yang baru
sekali lagi.

d. Setelah itu admin akan menekan tombol simpan
untuk mengganti password, dan password pun
selesai di ganti.

5. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian-uraian maupun pembahasan

dari penjelasan yang telah dikemukakan, adapun
kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut :
1. Sistem Pendukung Keputusan ini dapat

digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk
mempermudah dalam menentukan siswa yang
berhak mendapatkan beasiswa.

2. Data penilaian kriteria yang diproses pada sistem
ini meliputi Kelas, Nilai Rata-rata Raport,
Penghasilan Orang Tua, Jumlah Tanggungan
Orang Tua, dan Kepribadian.
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