
 

 

BAB V 

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

5.1. Implementasi Sistem 

Implementasi sistem merupakan lanjutan dari tahapan perancangan sistem 

pada bab sebelumnya. Implementasi sistem menjelaskan cara kerja sistem sesuai 

dengan perancangan yang telah dibuat. 

5.1.1. Halaman Utama 

Halaman utama merupakan tampilan yang akan pertama kali diakses oleh 

pengguna ketika menjalankan aplikasi ini. Halaman utama dapat dilihat pada 

gambar 5.1. 

 

Gambar 5.1 Halaman Utama 

Selain sebagai halaman yang pertama kali diakses oleh pengguna, pengguna 

dapat melihat daftar menu yang tersedia pada apikasi ini dengan cara sliding menu 

pada halaman utama. Tampilan menu dapat dilihat pada gambar 5.2. 
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Gambar 5.2 Menu 

5.1.2. Halaman Hitung Resiko Penyakit 

Saat pengguna memilih menu hitung resiko thalasemia seperti pada gambar 

5.2, pengguna akan langsung mengakses halaman hitung resiko penyakit jika 

belum ada pengguna sama sekali yang terdaftar di aplikasi ini dan juga halaman 

ini digunakan untuk pengguna yang belum pernah melakukan pemeriksaan. Pada 

halaman pengguna akan diminta untuk mengisi user id, nama, tanggal lahir, jenis 

kelamin, riwayat orang tua menderita penyakit thalasemia atau tidak, data 

pemeriksaan lab tekanan darah systolic, kadar hemoglobin, kadar zat besi, dan 

jumlah sel darah merah. Halaman hitung resiko dapat dilihat pada gambar 5.3. 
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Gambar 5.3 Halaman Hitung Resiko 

Jika terdapat lebih dari 1 pengguna yang telah terdaftar pada aplikasi ini, 

maka akan muncul alert dialog seperti pada gambar 5.4. Pada gambar tersebut 

terdapat 2 pilihan yaitu sudah pernah periksa dan belum pernah periksa. Alert 

dialog ini bertujuan untuk membedakan pengguna yang sudah pernah melakukan 

pemeriksaan dan yang belum pernah melakukan pemeriksaan. 
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Gambar 5.4 Alert Dialog 

Jika pengguna sudah pernah melakukan pemeriksaan, maka pengguna 

akam memasuki halaman masuk user. Pada halaman ini pengguna diminta untuk 

memasukkan user id agar sistem mencari informasi penggunanya berupa nama, 

tanggal lahir, usia, jenis kelamin, dan riwayat orang tua menderita penyakit 

thalasemia atau tidak. Halaman masuk user dapat dilihat pada gambar 5.5 

 

Gambar 5.5 Masuk User 

Setelah pengguna memasukkan user id dan user id tersebut ditemukan di 

data pengguna, maka sistem akan mengambil informasi nama, tanggal lahir, usia, 

jenis kelamin, dan riwayat orang tua mengidap penyakit berdasarkan user id. 

Kemudian pengguna akan mengakses halaman hitung resiko penyakit. Halaman 

hitung resiko penyakit untuk pengguna yang sudah pernah melakukan 
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pemeriksaan sedikit berbeda dari halaman resiko penyakit untuk pengguna yang 

belum pernah melakukan pemeriksaan seperti pada gambar 5.3. Perbedaanya yaitu 

untuk pengguna yang sudah pernah melakukan pemeriksaan tidak perlu mengisi 

lagi user id, nama, tanggal lahir, usia, jenis kelamin, dan riwayat orang tua 

mengidap thalasemia atau tidak. Pengguna hanya perlu mengisi data pemeriksaan 

dari laboratorium berupa tekanan darah, kadar hemoglobin, kadar zat besi, dan 

kadar eritrosit dalam tubuh. Halaman hitung resiko penyakit untuk pengguna yang 

sudah pernah melakukan pemeriksaan dapat dilihat pada gambar 5.6. 

 

Gambar 5.6 Hitung Resiko Penyakit 2 

5.1.3. Halaman Hasil Hitung Resiko 

Halaman hasil hitung resiko penyakit akan tampil ketika pengguna 

melakukan submit pada halaman hitung resiko penyakit pada gambar 5.3 atau 

gambar 5.6. Pada halaman ini, sistem akan menampilkan seberapa besar resiko 

penyakit thalasemia yang dimiliki oleh pengguna. Halaman hasi hitung resiko 

penyakit dapat dilihat pada gambar 5.7. 
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Gambar 5.7 Hasil Hitung Resiko Penyakit 

5.1.4. Halaman Riwayat Pemeriksaan 

Halaman riwayat pemeriksaan manampilkan seluruh daftar pemeriksaan 

yang pernah dilakukan. Isi dari halaman ini berupa nama, id riwayat pemeriksaan 

dan tanggal pemeriksaan. Pada halaman riwayat pemeriksaan, data diurutkan 

berdasarkan data pemeriksaan yang paling terbaru. Selain mengurutkan 

berdasarkan data pemeriksaan terbaru, halaman ini dapat mengurutkan 

berdasarkan nama dan id riwayat pemeriksaan. Halaman riwayat pemeriksaan 

dapat dilihat pada gambar gambar 5.8. 

 

Gambar 5.8 Halaman Riwayat Pemeriksaan 
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Halaman riwayat pemeriksaan juga memiliki fitur pencarian dan hapus data. 

Pencarian pada halaman riwayat pemeriksaan dilakukan berdasarkan nama 

pengguna yang telah melakukan pemeriksaan. Halaman riwayat pemeriksaan 

dengan fitur pencarian data dapat dilihat pada gambar 5.9. 

 

Gambar 5.9 Pencarian Riwayat Pemeriksaan 

Fitur hapus data pada halaman riwayat pemeriksaan dapat dilakukan dengan 

cara pengguna memilih 1 atau lebih data. Fitur hapus data pada riwayat 

pemeriksaan dapat dilihat pada gambar 5.10. 

 

Gambar 5.10 Hapus Data Riwayat Pemeriksaan 
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Pada halaman riwayat pemeriksaan, pengguna dapat melihat detail 

pemeriksaan yang dilakukan. Halaman view detail dapat dilihat pada gambar 5.11. 

 

Gambar 5.11 View Detail 

5.1.5. Halaman Informasi Thalasemia 

Halaman informasi thalasemia berisi informasi dasar mengenai penyakit 

thalasemia. Halaman informasi thalasemia dapat dilihat pada gambar 5.12. 

 

Gambar 5.12 Halaman Informasi Thalasemia 
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5.1.6. Halaman Bantuan 

Pada halaman bantuan berisi penjelasan umum bagaimana menggunakan 

aplikasi penentu resiko thalasemia ini. Halaman bantuan dapat dilihat pada 

gambar 5.13. 

 

Gambar 5.13 Halaman Bantuan 

5.2. Pengujian Pengguna Aplikasi 

Pengujian penggunaan aplikasi dilakukan dengan cara melakukan 

perbandingan  antara penghitungan manual dan penghitungan pada sistem. 

Perhitungan yang digunakan menggunakan Fuzzy Inference System dengan 

metode Tsukamoto. Contoh kasus: 

 Nama: Putra  

 Usia: 40 tahun 

 Jenis Kelamin: Laki-laki 

 Orang tua mengidap thalasemia 

 Tekanan darah systolic: 110 mg/dl 

 Kadar hemoglobin: 12 gram/dl 

 Kadar zat besi: 19 mg 

 Kadar eritrosit: 4100000 ul/sel 

Mencari derajat keanggotaan (µ) untuk masing-masing variabel yang 

hasilnya dapat dilihat pada tabel 5.1. 
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Tabel 5.1 Hasil Nilai Keanggotaan Tiap Variabel 

Variabel µRENDAH µNORMAL µTINGGI 

Tekanan Darah 0 0,67 0.33 

Hemoglobin 1 0 0 

Zat Besi 1 0 0 

Eritrosit 0.91 0.09 0 

Nilai keanggotaan variabel tekanan darah dengan µRENDAH diperoleh dari 

persamaan 3.1, µNORMAL diperoleh dari persamaan 3.2, dan µTINGGI  diperoleh dari 

persamaan 3.3. Kemudian nilai keanggotaan variabel hemoglobin dengan µRENDAH  

diperoleh dari persamaan 3.16, µNORMAL diperoleh dari persamaan 3.17, dan µTINGGI 

diperoleh dari persamaan 3.18. Nilai keanggotaan variabel zat besi dengan µRENDAH  

diperoleh dari persamaan 3.28, µNORMAL diperoleh dari persamaan 3.29, dan µTINGGI 

diperoleh dari persamaan 3.30  serta nilai keanggotaan variabel  eritrosit dengan 

µRENDAH  diperoleh dari persamaan 3.31, µNORMAL diperoleh dari persamaan 3.32, 

dan µTINGGI diperoleh dari persamaan 3.33  Setelah didapatkan nilai keanggotaan 

masing-masing himpunan, langkah selanjutnya yatu inferensi. Mencari nilai α 

pada masing-masing aturan dengan cara mencari nilai minimum pada tiap aturan 

dan kemudian mencari nilai z thalasemia minor dengan persamaan 3.37 atau 

menggunakan persamaan 3.38 dan untuk mencari nilai z thalasemia mayor 

menggunakan persamaan 3.39 atau persamaan 3.40. Hasil pencarian nilai α (nilai 

minimum masing-masing aturan) dan nilai z dapat dilihat pada tabel 5.2. 

Tabel 5.2 Hasil Nilai α dan z 

R α 
z 

thalasemia minor thalasemia mayor 

1 0,09 39,95 36,85 

2 0,67 71,85 16,55 

3 0 35 40 

4 0 40 35 

5 0 40 35 

6 0 40 35 

7 0 35 40 

8 0 35 40 

9 0 35 40 
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10 0 35 40 

11 0 35 40 

12 0 35 40 

13 0 40 35 

14 0 40 35 

15 0 40 35 

16 0 35 40 

17 0 35 40 

18 0 35 40 

19 0,09 39,95 36,85 

20 0,33 53,15 28,45 

21 0 35 40 

22 0 35 40 

23 0 35 40 

24 0 35 40 

 

Setelah diketahui masing-masing nilai α dan z untuk masing-masing aturan 

yang dapat dilihat pada tabel 5.2, maka langkah selanjutnya yaitu defuzzy yang 

dihitung dengan menggunakan persamaan 2.3. 

 Defuzzy untuk resiko penyakit thalasemia minor 

𝑍 = 61,75 

 Defuzzy untuk resiko penyakit thalasemia mayor 

𝑍 = 22,97 

Hasil perhitungan antara menggunakan sistem dan manual memiliki hasil 

yang sedikit berbeda. Hasil perhitungan resiko thalasemia minor dengan cara 

manual yaitu 61,75% dan hasil perhitungan resiko thalasemia minor 

menggunakan sistem yaitu 61,62%. Kemudian untuk hasil perhitungan resiko 

thalasemia mayor dengan cara manual yaitu 22,97% dan hasil perhitungan resiko 

thalasemia mayor dengan sistem yaitu 23,06%. Hasil perhitungan menggunakan 

sistem dapat dilihat pada gambar 5.14. 
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Gambar 5.14 Hasil Hitung Menggunakan Sistem 

Pengujian sistem dilakukan juga dengan cara meminta ahli untuk 

melakukan instalasi aplikasi dan menggunakannya kemudian meminta ahli untuk 

mengisi kuesioner. Ahli tersebut adalah Masriani, S.Ked selaku mahasiswa 

Pendidikan Dokter Muda FK UNDIP. Berdasarkan wawancara yang telah 

dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut: 

1. Tampilan pada aplikasi telah sesuai dan nyaman digunakan 

2. Menu yang tersedia mudah dioperasikan 

3. Pengisiaan data pada halaman hitung resiko penyakit mudah dipahami dan 

digunakan 

4. Hasil resiko penyakit cukup sesuai 

5. Aplikasi ini sudah memudahkan dalam menentukan resiko penyakit 

thalasemia 

6. Fitur yang disediakan pada halaman riwayat pemeriksaan nyaman dan 

mempermudah pengguna 

7. Informasi dasar menganai thalasemia cukup sesuai 

8. Petunjuk penggunaan aplikasi cukup mudah dipahami 

9. Detail pemeriksaan sudah sesuai dan dapat dipahami 

10. Saran yang diberikan yaitu aplikasi perlu dikembangkan dan dapat memeriksa 

resiko berbagai penyakit.  

Pada pengujian aplikasi penentu resiko thalasemia juga ditemukan 

kekurangan yaitu faktor gejala dan aturan fuzzy masih berbentuk statis sehingga 

jika aplikasi ini dikembangkan, diperlukannya halaman bagi pakar untuk 
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penambahan variabel, himpunan, maupun aturan fuzzy sehingga faktor gejala dan 

aturannya bersifat dinamis.     


