
79 

 

 

 

BAB IV 

ANALISA IMPLEMENTASI SISTEM 

 

Implementasi merupakan tahap pengembangan rancangan menjadi kode 

program. Pada awal bagian ini dijabarkan spesifikasi perangkat keras dan lunak 

yang Implementasi dalam tahap pengembangan rancangan menjadi kode 

program. Pada awal bagian ini dijabarkan spesifikasi perangkat keras dan lunak 

yang mana program diimplementasikan. Bagian utama implementasi adalah 
penjabaran rancangan kelas menjadi kelas yang ditulis dalam sintaks Bahasa 

Pemrograman. Disamping itu disajikan juga tampilan Sistem Pakar Identifikasi 

penyakit Gangguan Pada Sistem Hormon Manusia Berbasis Web (Studi Kasus :  

Klinik Paciran). 

4.1     Spesifikasi Software dan Hardware 

Pada sub bab ini menerangkan tentang software dan hardware yang 

digunakan untuk Sistem Pakar Identifikasi penyakit Gangguan Pada Sistem 

Hormon Manusia Berbasis Web. 

4.1.1 Pengembangan 

Pada bab ini menerangkan spesifikasi hardware dan software yang 

digunakan pada saat dilakukannya pengembangan Sistem Pakar Identifikasi 
penyakit Gangguan Pada Sistem Hormon Manusia Berbasis Web. 

a. Hardware 

1. Notebook dengan spesifikasi antara lain : 

a) Processor : Intel Core i3 

b) Memori : 2 Gb 

c) Ruang Penyimpanan : 500 GB 

b. Software 

Dalam menerapkan rancangan yang dibuat, dibutuhkan beberapa software 

untuk membuat program system pakar, antara lain : 

1. Xampp Control Panel 

Xampp menyediakan semua komponen yang diperlukan. Antara lain Apache 
Sebagai Servernya framework java server faces sebagai bahasa untuk 

pembuatan program My SQL sebagai databases. 

1) Sistem Operasi 

Dapat digunakan di semua Sistem Operasi. 

2) Integrated Development Environment (IDE) Netbeans 7.3.1 Untuk 

memudahkan dalam pengembangan dan pembuatan aplikasi, IDE 

mempunyai beberapa fasilitas yang dibutuhkan dalam pembangunan 

perangkat lunak. 

4.1.2 Implementasi Pengguna 

Pada bab ini menerangkan spesifikasi hardware dan software yang digunakan 

pada saat dilakukannya implementasi aplikasi oleh dosen. 

a. Hardware 
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1. Komputer 

Komputer digunakan untuk menjalankan program aplikasi yang telah 

dikembangkan. Sebagai contoh komputer yang digunakan adalah : 

a) Processor : Intel core i3 

b) Memori : 2 Gb 

c) Ruang Penyimpanan : 500 Gb 
d) Software 

Untuk melakukan implementasi aplikasi ini, software yang dibutuhkan 

antara lain : 

4.1 Xampp Control Panel 1.7 

4.2 Netbeans IDE 7.3.1 

4.3 My SQL 8.4 

4.2  Berkas 

Pada bab ini menerangkan berkas – berkas yang digunakan untuk Sistem 

Pakar Identifikasi penyakit Gangguan Pada Sistem Hormon Manusia 

Berbasis Web (Studi Kasus : klinik Paciran ). 

4.2.1 File Program Aplikasi 

Pada bagian ini membahas contoh dan beberapa fungsi – fungsi penting 
yang digunakan Sistem Pakar Identifikasi penyakit Gangguan Pada Sistem 

Hormon Manusia Berbasis Web. Berikut merupakan beberapa contoh dan 

beberapa fungsi yang digunakan dalam aplikasi : 

1. Default Package  

Untuk mengedit table, form, dan massage 

 ImageSwitchBeen.java 

Fungsi ini adalah  membuat swicth gambar untuk berganti-ganti 

sebuah tampilan pada menu utama. 

 Prime Properties 

Fungsi ini adalah untuk mengedit form pada framework, prime faces / 

label, title. 
2. Database.java 

Fungsiini adalah untuk  mengsetting manual database menggunakan 

JDBC dengan driver Mysql. 

3. Beens 

Fungsi ini adalah untuk mengembangkan method properti pada setiap 

variabel 

 AbstractController.java 

Fungsi ini adalah untuk membuat method crud (create, update, delete) 

pada primework java server faces 

 AdminBeen.java 

Fungsi  ini adalah untuk menambahakan propertie method variabel 
(string, interger, boolean, dst) 
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 GelajaController.java 

Fungsi ini adalah untuk membuat create, update, delete pada 

primework JSF 

4. Control 

Fungsi ini adalah untuk menggunakan method crud  pada JPA ( 

Create, update, delete otomatis) primework MVC (Kerangka otomatis) 
5. Dao 

Fungsi ini adalah untuk mengakses objek database 

 AdminDao.java 

Fungsi ini adalah untuk memanggil data user atau akses login 

 UserDao.java 

Fungsi ini adalah untuk mengakses login, menampilkan username, 

password mencocokkan bisa masuk atau tidak 

 GejalaDao.java 

Fungsi ini adalah untuk menampilkan data gejala jenis pemeriksaan 

dari tabel gejala 

6. Login_code 

Fungsi ini adalah untuk method properti untuk method login, seperti 
username dengan variabel string 

7. Model 

Fungsi ini adalah untuk memodelkan database dari tabel user 

menggunakan JPA 

8. Model_crud_prime 

Fungsi ini adalah untuk pemodelan database pada tabel gejala dengan 

menggunakan JPA 

9. User  

Fungsi ini adalah untuk memodelkan control crud pada tabel user 

menggunakan JPA 

10. User.util 
Fungsi ini adalah untuk menambahkan pesan error pada input data dan 

mengembalikan parameter dan requers parameter 

4.3 Implementasi Rancangan Tampilan 

Berdasarkan pada rancangan tampilan baik client maupun server yang 

ada pada bab tiga, maka disini akan ditampilkan implementasi rancangan yang 

sudah diterapkan dalam aplikasi java berbasis web.  
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4.3.1 Implementasi Rancangan Tampilan Konsultasi 

a) Login Konsultasi 

Gambar 4.1 Login Konsultasi 

Gambar 4.1 adalah implementasi dari rancangan login Konsultasi, 

Halaman ini terdapat field username dan password untuk login 

b) Form Halaman Utama 

Gambar 4.2 Form Halaman Utama 

Gambar 4.2 adalah implementasi dari rancangan halaman awal untuk 
registrasi user ,konsultasi user dan ada beberapa link informasi, 

bantuan, jenis-jenis penyakit dan tentang sitem pakar penyakit hormon  
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c) Daftar Login User 

Gambar 4.3 Daftar Login User 

Gambar 4.3 adalah implementasi dari rancangan Daftar Login User 
Baru  untuk Konsultasi, setelah di isi data tersebut akan tersimpan 

otomatis. 

d) Halaman Konsultasi User 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Halaman Konsultasi User 

Gambar 4.4 adalah implementasi yang tampil setelah  login konsultasi   

berhasil dan terdaftar, user tinggal memilih gejala yang di alami dngan 

cara Centang daftar gelaja hormone lalu klik Proses, Next 
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e) Form Hasil Diagnosa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 4.5 Form Hasil Diagnosa 

Gambar 4.5 adalah implementasi hasil diagnose dari gejala yang sudah 

di alami oleh user yang sudah di pilih di menu konsultasi di gambar 

4.4 di atas. 

f) Form Informasi Tentang Hormon 

 
Gambar 4.6 Form Informasi Tentang Hormon 

Gambar 4.6 adalah Implementasi dari informasi tentang hormon yang 

terdapat pada menu navigasi di atas 
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g) Form Jenis Penyakit Hormon 

 
Gambar 4.7 Form Jenis Penyakit Hormon 

Gambar 4.7 adalah implementasi dari semua penyakit-penyakit 

gangguan hormon yang menjelaskan tentang definisi serta penyebab 
dari penyakit tersebut  

h) Form Menu Admin Pakar Data Login 

 
Gambar 4.8 Form Menu Admin Pakar Data Login 

Gambar 4.8 adalah implementasi dari list kelola data login admin yang 

berisi tentang Id, Username dan password  
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i) Form Menu Admin Pakar Data Penyakit 

  

 
Gambar 4.9 Form Menu Admin Pakar Data Penyakit 

Gambar 4.9 adalah implementasi tentang data penyakit 

 

j) Form Menu Admin Pakar Data Gejala 

 
Gambar 4.10 Form Menu AdminPakar Data Gejala 

Gambar 4.10 adalah implementasi dari data gejala-gejala penyakit 

gangguan hormone 
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k) Form Menu Admin Pakar Data Rule Based 

 

 
Gambar 4.11 Form Menu Admin Pakar Data Rule Based 

Gambar 4.11 adalah implementasi dari list RuleBases yang terdiri dari IdRule, 

IdGejala dan Idpenyakit 

 

l) Form Bantuan Penggunaan Sistem Pakar 

 
Gambar 4.12 Form Bantuan Pengguna Sistem Pakar 

Ganbar 4.12 adalah implementasi dari bantuan yacara penggunaan 

system pakar 
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m) Form Tentang Sistem Pakar 

 
Gambar 4.13 Form tentang Sistem Pakar 

Ganbar 4.12 adalah implementasi dapat digunakan untuk mendiagnosa 

kemungkinan penyakit kecelakaan dan cedera berdasarkan gejala yang 

diinputkan oleh user. Sistem ini juga menampilkan besarnya 

kepercayaan gejala tersebut terhadap penyakit yang diinputkan oleh 

user. 

4.3.2 Uji Implementasi Konsultasi dan Hasil Diagnosa 

Dari implementasi sistem pakar hormon terdapat algoritma sistem pakar 

untuk menentukan hasil penyakit yang dicentang di menu konsultasi,sehingga 

hasil diagnosa sesuai dengan gejala yang di alami,keakuratan hasil penyakit 

yang muncul  berupa prosentase.uji coba algoritma hasil diagnosa dapat di lihat 
pada gambar 4.14, 4.15 dan gambar 4.16, 4.17. 

 
Gambar 4.14 gejala yang di centang 
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Gambar 4.15 hasil diagnosa gejala yang di centang pada gambar 4.14 

 
Gambar 4.16 gejala yang di centang 

 
Gambar 4.16 hasil diagnosa gejala yang di centang pada gambar 4.15 

Dari gambar 4.14 dan gambar  4.15 mempunyai gejala dan hasil 

diagnosa yang berbeda dengan gambar 4.16 dan gambar  4.17. 
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Halaman ini sengaja di kosongkan 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


