
 
 

BAB IV 

IMPLEMENTASI DAN ANALISIS KINERJA PERANGKAT LUNAK 

 

4.1. Implementasi Perangkat Lunak 

Sistem pakar diimplementasikan dalam perangkat lunak yang siap 

digunakan oleh pengguna. Perangkat lunak dinilai baik jika perangkat lunak yang 

dibangun bebas dari error dan dapat memberikan manfaat sesuai dengan tujuan 

perangkat lunak dibuat. 

 

4.1.1. Batasan Implementasi Perangkat Lunak 

Perangkat lunak ini memiliki beberapa batasan implementasi. Batasan 

implementasi tersebut antara lain: 

1. Pengguna harus memilih frekuensi gejala satu persatu. 

2. Tidak ada penyimpanan gejala yang telah dimasukkan pengguna, 

sehingga apabila pengguna pindah dari halaman diagnosis dan kembali 

ke halaman diagnosis, maka pengguna harus mengulangi memilih 

gejala dari awal. 

3. Pengguna tidak dapat memasukkan gejala selain dari yang disediakan 

sistem. 

4. Admin sistem atau pakar tidak dapat menambahkan id baru. 

 

4.1.2. Antar Muka 

Sistem pakar dibangun dengan antar muka yang mudah digunakan oleh 

pengguna dalam penggunaan sistem. Antar muka dapat membantu pengguna lebih 

memahami sistem yang digunakan. 

Setiap halaman memiliki 5 tab untuk navigasi pengguna. Di setiap 

halaman disediakan form login untuk pakar atau admin untuk mempermudah 

akses dalam melakukan pengeditan gejala. Pada tab home, penjelasan autisme, 

dan cara penggunaan sistem, pengguna dapat melihat penjelasan tentang autisme, 

penjelasan cara penggunaan sistem, serta penjelasan singkat sistem. Tampilan dari 



27 
 

halaman – halaman tersebut dapat dilihat pada gambar 4.1, gambar 4.2, dan 

gambar 4.3. 

 

 
Gambar 4.1 Halaman utama 
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Gambar 4.2 Halaman penjelasan autisme 
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Gambar 4.3 Halaman cara penggunaan sistem 

 

Pada halaman diagnosa gejala awal autisme, pengguna dapat memilih 

frekuensi seberapa sering anak menampakkan gejala awal autisme. Pengguna 

kemudian dapat menekan tombol submit di bawah halaman untuk memproses 

masukkan. Halaman ini dapat dilihat pada gambar 4.4.  

Dari halaman diagnosa gejala awal autisme setelah pengguna menekan 

tombol submit, pengguna akan dipindahkan menuju halaman hasil. Pada halaman 

ini, pengguna akan diperlihatkan hasil dari diagnosa gejala awal yang telah 

dimasukkan. Selain itu, pada halaman ini pengguna juga diberikan nomor 

diagnosa untuk digunakan pada halaman sejarah diagnosis jika ingin melihat 

kembali hasil diagnosis. Halaman ini dapat dilihat pada gambar 4.5. 
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Halaman sejarah diagnosis berfungsi sebagai halaman untuk user yang 

ingin melihat kembali hasil diagnosis yang telah diberikan. Pada halaman ini 

pengguna dapat memasukkan nomor diagnosa untuk melihat hasil diagnosis 

sebelumnya. Halaman ini dapat dilihat pada gambar 4.6. 

 

 
Gambar 4.4 Halaman diagnosa gejala awal autisme 
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Gambar 4.5 Halaman hasil diagnosis 
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Gambar 4.6 Halaman sejarah diagnosa 

  

Halaman admin dapat diakses setelah admin atau pakar memasukkan data 

login. Pada halaman ini, admin atau pakar dapat menambahkan gejala baru atau 

menghapus gejala yang telah ada. Ketika admin salah mengisi atau akan 

menghapus gejala yang ada, sistem akan memberikan peringatan agar tidak terjadi 

kesalahan. Apabila pakar atau admin menekan tombol logout, maka akan 

dipindahkan ke halaman utama. Halaman ini dapat dilihat pada gambar 4.7. 
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Gambar 4.7 Halaman admin 

 

4.2. Analisis Kinerja Perangkat Lunak 

Analisis kinerja perangkat lunak bertujuan untuk menguji sistem untuk 

membutikan bahwa sistem dapat bekerja dengan baik dan optimal. 

Analisis sistem dapat didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem 

informasi yang utuh ke dalam bagian komponen-komponennya dengan maksud 

untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, 

kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi dan kebutuhan-

kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikanya.  

Tahap analisis merupakan tahap yang sangat kritis dan sangat penting, 

karena kesalahan dalam tahap ini juga akan menyebabkan kesalahan di tahap 

selanjutnya. Tujuan dari analisis sistem adalah untuk mempelajari aktifitas dari 

sebuah sistem untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang sistem 

yang sedang berjalan dan permasalahan yang sedang terjadi serta kebutuhan-

kebutuhanya. 
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4.2.1. Sistem Pakar dalam Perangkat Lunak 

Sistem pakar ini menggunakan dua model keputusan,yaitu rule based dan 

certainty factor. Pada penggunaan rule based, aturan menggunakan aturan yang 

telah ditentukan dalam buku Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorder IV Text Revision (DSM-IV-TR). Sedangkan pada certainty factor, CF 

didapat dari pakar dan masukkan pengguna. Sistem memproses masukkan 

pengguna menggunakan rule based yang kemudian dihitung persentase 

kemungkinannya CF dari pakar dan pengguna. 

 

4.2.2. Data Pengujian 

Data yang digunakan adalah data yang didapat dari pakar yang berupa data 

pasien penderita autisme. Salah satu data tersebut dapat dilihat pada tabel 4.1. 

 

Tabel 4.1 Data pasien 

Gejala 
CF 

pakar 
Frekuensi 

Tertawa-tawa sendiri, menangis atau marah tanpa sebab 0.8 Sering 
Sering mengamuk tak terkendali 0.3 Tidak pernah 
Tidak dapat berbagi perasaan dengan orang lain 0.3 Jarang 
Menolak atau menghindar untuk bertatap muka  0.6 Sangat sering 
Tidak menoleh bila dipanggil  0.4 Sangat sering 
Menolak dipeluk  0.3 Tidak pernah 
Bila menginginkan sesuatu berharap orang tersebut 
melakukan sesuatu untuknya  0.6 Jarang 

Tidak berbagi kesenangan dengan orang lain  0.3 Pernah 
Saat bermain, bila didekati malah menjauh  0.2 Tidak pernah 
Bermain sangat monoton dan aneh 0.5 Sangat sering 
Tidak dapat berimajinasi dalam bermain 0.3 Pernah 
Perkembangan berbahasa mengalami keterlambatan  0.6 Hampir selalu 
Kata-kata yang tidak dapat dimengerti orang lain  0.5 Sering 
Menirukan kata, kalimat atau lagu tanpa tahu artinya  0.7 Pernah 
Bicaranya monoton seperti robot  0.1 Sering 
Mimik datar  0.4 Tidak pernah 
Berkomunikasi dengan menggunakan bahasa tubuh  0.4 Sangat sering 
Tidak menyukai mainan, lebih menyukai benda yang 
menarik perhatiannya misalnya seperti obeng 0.4 Jarang 
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Sering memperhatikan jari-jarinya sendiri atau kipas 
angin yang berputar 

 
0.8 

 
Tidak pernah 

Jika senang satu mainan tidak mau mainan yang lainnya 0.1 Tidak pernah 
Bila bepergian harus melalui rute yang sama 0.6 Tidak pernah 
Ada kelekatan dengan benda tertentu 0.1 Sering 
Sering dianggap anak yang senang kerapian  0.6 Sering 
Mengulang suatu gerakan tertentu  0.1 Tidak pernah 
Dapat menjadi sangat hiperaktif atau hipoaktif  0.4 Jarang 
Susah ketika disuruh makan  0.3 Tidak pernah 

 

Data yang terdapat pada tabel 4.1 adalah data pasien yang positif 

menderita autisme dengan gangguan autistik komunikasi. Pasien juga mengalami 

kecenderungan menderita gangguan interaksi sosial. 

 

4.2.3. Pengujian Normal 

Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah suatu sistem berjalan 

dengan baik atau tidak. Pengujian dilakukan dengan menggunakan data yang 

terdapat pada subbab sebelumnya. Pengujian dilakukan secara normal untuk 

mengetahui hasil diagnosis sistem pakar. 

Pengujian dimulai dengan memasukkan data gejala ke dalam sistem 

melalui halaman diagnosa gejala awal autisme. Pemasukkan data gejala dapat 

dilihat pada gambar 4.8. 
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Gambar 4.8 Gambar pemasukan data 

 

Dari masukkan di atas, sistem menghasilkan hasil diagnosis seperti yang 

terlihat pada gambar 4.9. 
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Gambar 4.9 Hasil diagnosis 

 

Dari gambar di atas, dapat dilihat sistem menghasilkan hasil diagnosis 

positif menderita autism dengan persentase terbesar potensi autisme dengan 

gangguan autistik komunikasi. 

 

4.2.4. Validasi Nilai 

Validasi nilai dilakukan untuk mengetahui apakah hasil perhitungan yang 

dilakukan oleh sistem sesuai dengan perhitungan secara manual. Nilai CF dari 

pakar dan pasien dihitung menggunakan persamaan parallel-combination function 

yang menghasilkan CF seperti pada tabel 4.2. Pada gejala yang diberi masukkan 

tidak pernah, nilai CF adalah 0. 

Tabel 4.2 Hasil CF pakar dan pasien 

Gangguan Gejala CF 

Interaksi 

Sosial 

Tertawa-tawa sendiri, menangis atau marah tanpa sebab 0.92 
Sering mengamuk tak terkendali 0 
Tidak dapat berbagi perasaan dengan orang lain 0.58 
Menolak atau menghindar untuk bertatap muka  0.92 
Tidak menoleh bila dipanggil  0.88 
Menolak dipeluk  0 
Bila menginginkan sesuatu berharap orang tersebut 
melakukan sesuatu untuknya  0.76 

Tidak berbagi kesenangan dengan orang lain  0.44 
Saat bermain, bila didekati malah menjauh  0 

Komunikasi Bermain sangat monoton dan aneh 0.9 
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Tidak dapat berimajinasi dalam bermain 0.44 
Perkembangan berbahasa mengalami keterlambatan  1 
Kata-kata yang tidak dapat dimengerti orang lain  0.8 
Menirukan kata, kalimat atau lagu tanpa tahu artinya  0.76 
Bicaranya monoton seperti robot  0.64 
Mimik datar  0 
Berkomunikasi dengan menggunakan bahasa tubuh  0.88 

Pola 

Perilaku 

Tidak menyukai mainan, lebih menyukai benda yang 
menarik perhatiannya misalnya seperti obeng 0.64 

Sering memperhatikan jari-jarinya sendiri atau kipas angin 
yang berputar 0 

Jika senang satu mainan tidak mau mainan yang lainnya 0 
Bila bepergian harus melalui rute yang sama 0 
Ada kelekatan dengan benda tertentu 0.64 
Sering dianggap anak yang senang kerapian  0.84 
Mengulang suatu gerakan tertentu  0 
Dapat menjadi sangat hiperaktif atau hipoaktif  0.64 
Susah ketika disuruh makan  0 

 

Dari nilai CF yang terdapat pada tabel 4.2, maka nilai CF dari masing – 

masing kriteria autisme adalah :  

1. Potensi gangguan autistik interaksi sosial 

CF(A)  = CF1 + CF2 * [1-CF1] 

  = 0.92 + 0 * [1-0.92] 

  = 0.92 

CF(B) = CF(A) + CF3 * [1-CF(A)] 

  = 0.92 + 0.58 * [1-0.92] 

  = 0.9664 

CF(C)  = CF(B) + CF4 * [1-CF(B)] 

  = 0.9664 + 0.92 * [1-0.9664] 

  = 0.997312 

CF(D) = CF(C) + CF5 * [1-CF(C)] 

  = 0.997312 + 0.88 * [1-0.997312] 

  = 0.999677 

CF(E)  = CF(D) + C6 * [1-CF(D)] 

  = 0.999677 + 0 * [1-0.999677] 

  = 0.999677 
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CF(F)  = CF(E) + CF7 * [1-CF(E)] 

  = 0.999677 + 0.76 * [1-0.999677] 

  = 0.999923 

CF(G)  = CF(F) + CF8 * [1-CF(F)] 

  = 0.999923 + 0.44 [1-0.999923] 

  = 0.999957 

CF(H)  = CF(G) + CF9 * [1-CF(G)] 

  = 0.999957 + 0 * [1-0.999957] 

  = 0.999957 

 

2. Potensi gangguan autistik komunikasi 

CF(A)  = CF1 + CF2 * [1-CF1] 

  = 0.9 + 0.44 * [1-0.9] 

  = 0.944 

CF(B)  = CF(A) + CF3 * [1-CF(A)] 

  = 0.944 + 1 * [1-0.944] 

  = 1 

CF(C)  = CF(B) + CF4 * [1-CF(B)] 

  = 1 + 0.8 * [1-1] 

  = 1 

CF(D)  = CF(C) + CF5 * [1-CF(C)] 

  = 1 + 0.76 * [1-1] 

  = 1 

CF(E)  = CF(D) + C6 * [1-CF(D)] 

  = 1 + 0.64 * [1-1] 

  = 1 

CF(F)  = CF(E) + CF7* [1-CF(E)] 

  = 1 + 0 * [1-1] 

  = 1 
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CF(G)  = CF(F) + CF8 * [1-CF(F)] 

  = 1 + 0.88 * [1-1] 

  = 1 

 

3. Potensi gangguan autistik pola perilaku 

CF(A)  = CF1 + CF2 * [1-CF1] 

  = 0.64 + 0 * [1-0.64] 

  = 0.64 

CF(B)  = CF(A) + CF3 * [1-CF(A)] 

  = 0.64 + 0 * [1-0.64] 

  = 0.64 

CF(C)  = CF(B) + CF4 * [1-CF(B)] 

  = 0.64 + 0 * [1-0.64] 

  = 0.64 

CF(D)  = CF(C) + CF5 * [1-CF(C)] 

  = 0.64 + 0.64 * [1-0.64] 

  = 0.8704 

CF(E)  = CF(D) + C6 * [1-CF(D)] 

  = 0.8704 + 0.84 * [1-0.8704] 

  = 0.979264 

CF(F)  = CF(E) + CF7 * [1-CF(E)] 

  = 0.979264 + 0 * [1-0.979264] 

  = 0.979264 

CF(G)  = CF(F) + CF8 * [1-CF(F)] 

  = 0.979264 + 0.64 [1-0.979264] 

  = 0.99253504 

CF(H)  = CF(G) + CF9 * [1-CF(G)] 

  = 0.99253504 + 0 * [1-0.99253504] 

   = 0.99253504 
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4. Potensi autisme secara umum 

CF = CF1+CF2+CF3
3

 

CF = 0.999957+1+0.99253504
3

 

CF = 0.997497 

 

Dari hasil perhitungan di atas, dapat dilihat bahwa hasil perhitungan sistem 

dengan hasil perhitungan secara manual sudah sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa 

tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan sistem. 

 

4.2.5. Pengujian Akurasi Sistem 

Pengujian akurasi sistem dilakukan untuk mengetahui ketepatan hasil 

diagnosis dari sistem jika dibandingkan dengan hasil diagnosis dari pakar. 

Data kasus nyata yang digunakan sebagai hasil pengujian tingkat akurasi 

terdapat pada tabel 4.2. 

 

Tabel 4.3 Data Hasil Pengujian 

Nama Hasil Pakar Hasil Sistem 

Beni Positif Berpotensi Positif 

Rhamadani Positif Berpotensi Positif 

Dani Positif Berpotensi Positif 

Eva Negatif Berpotensi Positif 

Arif Positif Berpotensi Positif 

Putri Positif Berpotensi Positif 

Tito Negatif Berpotensi Positif 

Irfan Positif Berpotensi Positif 

Dicky Positif Berpotensi Positif 

Luthfi Positif Berpotensi Positif 

Erwin Negatif Berpotensi Positif 

Helmy Positif Berpotensi Positif 

Dinda Positif Berpotensi Positif 
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Indra Positif Negatif berpotensi 
gangguan komunikasi 

Riko Negatif Berpotensi Positif 

 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa : 

1. 10 orang dinyatakan menderita autis baik secara nyata maupun hasil uji 

sistem. (True Positive) 

2. 0 orang dinyatakan tidak menderita autis baik secara nyata maupun 

hasil uji sistem. (True Negative) 

3. 1 orang sebenarnya menderita autis tetapi hasil pengujian sistem 

menunjukkan negatif. (False Negative) 

4. 4 orang sebenarnya tidak menderita autis tetapi hasil pengujian sistem 

menunjukkan positif menderita autis. (False Positive) 

Pengujian dilakukan menggunakan metode  single decision threshold. Dari 

data di atas, dapat dihitung : 

1. True positive value  
10

10+1
 x 100%=90,9%  

2. True negative value 
0

0+4
 x 100%=0%  

 

3. False positive value 
4

0+4
 x 100%=100%  

 

4. False negative value 
1

10+1
 x 100%=9,1%  

 

 Dari hasil perhitungan di atas, FP bernilai 100% dan TN bernilai 0% 

karena tidak adanya kasus di mana terjadi true negative. Dari data yang terdapat 

pada tabel 4.2, Indra didiagnosis positif menderita autisme oleh pakar, tetapi 

karena tidak sesuai aturan dalam sistem maka sistem mendiagnosa Indra tidak 
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menderita autisme. Namun sistem tetap memberikan jawaban bahwa Indra 

memiliki potensi menderita autis sehingga dapat dianggap bahwa sistem tetap 

memberikan hasil positif. Hal ini dikarenakan ketika seorang pasien penderita 

autis datang ke seorang psikolog, maka meskipun pasien menunjukkan gejala 

autis, ada kemungkinan hasil diagnosis berupa negatif. Sedangkan pada sistem, 

selama pasien menunjukkan satu gejala maka sistem akan menganggap bahwa 

pasien berpotensi menderita autis. Hal ini mengakibatkan kasus true negative 

tidak mungkin terjadi. Oleh karena itu pada penelitian ini hasil nilai FP dan TN 

diabaikan. 

 

4.2.6. Kelebihan Perangkat Lunak 

Perangkat lunak sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit autisme yang 

dibangun memiliki kelebihan sebagai berikut : 

1. Sistem pakar dapat menghasilkan hasil diagnosis yang cukup akurat 

dan mendekati hasil diagnosis pakar. 

2.  Selain menentukan diagnosis menggunakan aturan, hasil perhitungan 

dari certainty factor juga dapat menjadi bahan pertimbangan. 

3. Pengguna dapat melihat hasil diagnosa sebelumnya. 

 

4.2.7. Kekurangan Perangkat Lunak 

Kelemahan dari perangkat lunak sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit 

autisme ini antara lain : 

1. Pengguna tidak dapat memasukkan gejala selain gejala yang diberikan 

sistem. 

2. Terkadang sistem menghasilkan nilai tinggi untuk CF kriteria tertentu 

yang berbeda dengan hasil dari metode rule based.  

3. Sistem akan selalu menganggap hasil masukan pengguna memiliki 

potensi autisme serendah apapun persentasenya. 

 


