
BAB III

ANALISIS SISTEM

3.1 Analisis Masalah

Wajah merupakan salah satu poin penting dari seseorang yang sering 

kali mendapat perhatian utama, mulai dari bagian mata, hidung, mulut, dan 

kulit. Khusus pada kulit, terbagi menjadi beberapa jenis kulit, diantaranya 

kulit normal, kulit kering, kulit berminyak, kulit campuran dan kulit sensitif. 

Faktor-faktor yang menyebabkan kulit wajah terbagi menjadi beberapa jenis 

diantara nya adalah musim, cuaca, kelembapan udara, kebiasaan dan lain-lain. 

Perbedaan jenis kulit tersebut tentunya akan berpengaruh pada jenis perawatan 

yang dilakukan oleh seseorang.

Perawatan wajah merupakan satu dari berbagai hal yang sangat 

penting dari kehidupan wanita. Saat ini, telah tersedia berbagai macam metode 

perawatan yang ditawarkan pada masyarakat, mulai dari perawatan alami 

sampai perawatan dengan bantuan teknologi. Berbagai macam media pun 

ramai memberikan informasi mengenai tips-tips perawatan kepada 

masyarakat. Banyak dari masyarakat akhirnya mempraktikkan informasi 

perawatan yang ditawarkan, namun sebagian dari masyarakat tersebut 

melakukan kesalahan, salah satunya dengan melakukan perawatan yang tidak 

sesuai dengan jenis kulit wajahnya.

Sistem ini merupakan sistem untuk membantu menentukan tipe 

wajah serta perawatan yang tepat berdasarkan jenis kulit wajah pada wanita. 

Berikut merupakan identifikasi masalah pada kasus menentukan perawatan 

kulit wajah :

1.Belum ada sistem yang membantu para wanita dalam menentukan tipe 

wajahnya. Pada umumnya, mereka mendatangi dokter SpKK untuk 

menentukan tipe wajah dengan menggunakan alat khusus.



12

2.Banyak dari para wanita mendiagnosis tipe wajah nya sendiri dan 

melakukan perawatan tanpa ada panduan atau konsultasi dari dokter, 

sehingga berdampak buruk terhadap wajahnya.

3.Pada keadaan tertentu kadar minyak pada wajah wanita dapat berubah-

ubah, sehingga dibutuhkan pengecekan secara berkala.

Dengan adanya sistem ini diharapkan setiap wanita dapat mengenali 

jenis kulitnya sendiri dan perawatan-perawatan yang tepat untuk kulitnya 

sehingga dapat meminimalisir kesalahan perawatan wajah.

3.2 Gambaran Umum Sistem

Gambaran umum sistem yang akan dibuat pada sistem ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Aplikasi hanya diperuntukkan untuk wanita

2. Pasien dapat melakukan tes menentukan jenis kulit wajah secara 

berkala

3. Pasien dapat melihat hasil tes mengenai tipe wajahnya

4. Sistem akan menampilkan notifikasi setiap hari pada pukul 7 

malam sebagai pengingat bagi pasien untuk kembali melakukan 

tes lanjutan

5. Setelah dilakukan tes, maka hasil akan disimpan di dalam 

database

6. Sistem akan menampilkan hasil tes terkait jenis kulit wajah pasien 

yaitu berupa tipe wajah terkini dan cara terbaik untuk 

merawatnya. Hanya ada 3 jenis tipe wajah yang akan ditampilkan 

yaitu kulit kering, kulit berminyak dan kulit normal.

7. Terdapat fitur pencarian yang akan memberikan info perawatan 

yang sesuai dengan inputan pencarian mengenai gangguan kulit 

yang diinputkan oleh user.

Secara garis besar, gambaran umum sistem dapat dilihat pada 

gambar 3.1.
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Gambar 3.1 Gambaran Umum Sistem

Pada gambar 3.1 menjelaskan bahwa user /pasien dapat memasukkan 

inputan berupa data tes yang diperoleh dengan cara menjawab pertanyaan 

yang disediakan oleh sistem. Kemudian, sistem akan mengolah data tes untuk 

menentukan jenis kulit wajah pasien dan solusi perawatannya. Hasil dari 

pemeriksaan tersebut disimpan ke dalam database, sehingga hasil 

pemeriksaan yang telah disimpan ditampilkan oleh sistem dalam bentuk 

grafik batang dan tabel. Lalu sistem akan memberikan notifikasi kepada 

pasien setiap hari pukul 07:00 pm untuk bertanya apakah terdapat perubahan 

kondisi pada kulit wajahnya, sehingga perlu dilakukan tes ulang. Tes ulang 

ini berfungsi untuk memonitoring keadaan kulit pasien, sehingga apabila 

terjadi perubahan kondisi, perawatan yang dilakukan pun akan sesuai. Selama 

pasien melakukan tes secara berkala, grafik hasil pemeriksaan akan 

menampilkan data berupa jumlah perubahan kondisi yang terjadi.

Sistem ini juga memiliki fitur pencarian untuk solusi perawatan dari 

gangguan kulit wajah yang dialami user. Inputan gangguan akan dicocokkan 

dengan data dalam database lalu jika cocok maka sistem akan menampilkan 

rekomendasi solusi perawatan sesuai dengan gangguan yang di inputkan.
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3.3 Model Keputusan

Berdasarkan analisis masalah di atas, maka metode pengambilan 

keputusan yang cocok adalah metode Baumann. Metode ini memungkinkan 

menentukan tipe wajah wanita berdasarkan kadar minyak (sebum) yang hasil 

nya mendekati dengan hasil tes dengan alat sebummeter dari dokter.

Berikut ini adalah cara menghitung tingkat kadar minyak pada wajah 

sehingga dapat digunakan untuk membentu pengambilan keputusan :

Rumus : n1 + n2 + n3 + n4 + n5 + n6

Keterangan rumus :

n1= jawaban soal 1

n2= jawaban soal 2

n3= jawaban soal 3

n4= jawaban soal 4

n5= jawaban soal 5

n6= jawaban soal 6

Masing-masing soal memiliki pilihan jawaban, berikut ini adalah bobot nilai 

dari setiap jawaban :

a =  1

b = 2

c = 3

d = 4

e = 5

Dari hasil penghitungan yang telah dilakukan, digunakan skala dibawah ini 

untuk memberikan keputusan mengenai tipe wajah dari user :

0 – 8 = Kering

9 – 17 = Normal

18 – 26 = Berminyak

Sistem ini merupakan sistem yang dapat membantu pasien dalam 

memonitoring keadaan kulit wajahnya, sehingga pasien akan diberikan alert 

untuk melakukan tes secara berkala. Baik tes pertama ataupun tes lanjutan 

yang dilakukan pasien sama-sama menggunakan enam pertanyaan dasar yang 
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akan digunakan sebagai acuan dalam mendiagnosis keadaan kulit pasien. 

Hanya saja, dalam tes lanjutan, akan ditambahkan pertanyaan berupa lokasi 

dimana pasien menghabiskan banyak waktu di hari itu. Parameter lokasi ini 

akan memberikan pengaruh pada solusi yang akan diberikan sistem kepada 

pasien.

Didalam sistem ini juga dilengkapi dengan fitur pencarian dimana user

akan menginputkan gangguan kulit wajah yang dialami, kemudian sistem akan 

memproses inputan user untuk disesuaikan dengan data perawatan yang telah 

disimpan di dalam database. 

Metode pencarian menggunakan tools bawaan dari SQLite, yaitu predikat 

like. Like merupakan predikat dengan model pencarian berdasarkan karakter 

tertentu. Pencarian menggunakan like harus dibantu dengan karakter “_” atau 

“%”.  Berikut ini adalah contoh-contoh penggunaan predikat like :

- %a% : merupakan predikat yang akan melakukan pencarian 

dimana sistem akan menampilkan semua karakter dengan inputan a.

- a% : merupakan predikat yang akan melakukan pencarian 

dimana sistem akan menampilkan semua karakter dengan inputan 

awalan a dan mengabaikan karakter berikutnya.

- %a : merupakan predikat yang akan melakukan pencarian 

dimana sistem akan menampilkan semua karakter dengan inputan 

terakhir menggunakan huruf a dan mengabaikan karakter berikutnya.

- _a : merupakan predikat yang akan melakukan pencarian 

dimana sistem akan menampilkan semua karakter dengan inputan 

pertama diabaikan lalu karakter selanjutnya harus b.

- a_b : merupakan predikat yang akan melakukan pencarian 

dimana sistem akan menampilkan semua karakter dengan inputan yang 

diawali huruf a, lalu karakter selanjutnya diabaikan dan inputan 

terakhir menggunakan karakter b.

Berdasarkan penggunaan predikat di atas, sistem ini akan menggunakan 

predikat pencarian yaitu %a%, dimana sistem akan menampilkan semua 

karakter dengan inputan a. sehingga saat user memasukkan kata yang di dalam 
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nya terdapat huruf “a” maka sistem akan menampilkan semua kemungkinan 

pencarian yang memuat huruf “a” di dalamnya. Sehingga hal tersebut akan 

membantu user dalam menentukan pencarian.

3.4 Analisis Kebutuhan

3.4.1 Kebutuhan Masukan

1. User memasukkan inputan berupa jawaban dari pertanyaan yang diberikan 

oleh sistem. Data tersebut merupakan data test yang akan diproses oleh 

sistem untuk kemudian disimpan pada database.

2. Inputan berupa keluhan gangguan kulit yang ingin dicari perawatannya 

yang sesuai.

3.4.2 Kebutuhan Proses

Dari analisis sistem yang akan dibuat maka dapat disimpulkan beberapa 

kebutuhan proses dari sistem, yaitu:

1. Proses input data test ke dalam basis data yaitu dengan menjawab soal-

soal yang diberikan oleh sistem.

2. Proses pengolahan data masukan dari user dimana data tes yang telah 

dimasukkan ke dalam database diolah menggunakan metode Baumann 

untuk dapat diketahui jenis kulit yang sedang dialami oleh user.

3. Proses menampilkan hasil tes berupa jenis kulit, rekomendasi perawatan 

sesuai dengan jenis kulit, grafik dan tabel.

4. Proses menghapus data riwayat tes dari database.

5. Proses input gangguan kulit wajah ke dalam fitur pencarian.

6. Proses pencarian data perawatan sesuai dengan inputan gangguan.

7. Proses menampilkan hasil pencarian berupa rekomendasi solusi perawatan 

wajah.

3.4.3 Kebutuhan Keluaran (Output)

1. Keluaran (output) yang akan dihasilkan adalah informasi tipe wajah 

berdasarkan proses yang dilakukan sistem melalui data masukan user dan 
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juga solusi perawatan wajah berdasarkan tipe wajah user yang telah 

ditentukan oleh sistem.

2. Sistem juga akan memberikan output berupa notifikasi setiap hari pukul 

07:00 pm untuk melakukan tes lanjutan agar kondisi wajahnya dapat 

dimonitoring.

3. Sistem akan memberi output berupa rekomendasi perawatan yang sesuai 

dengan inputan pada pencarian mengenai gangguan kulit yang diinputkan 

oleh user.

3.4.4 Kebutuhan Antarmuka

Halaman antarmuka yang dibutuhkan dalam sistem ini antara lain:

1. Halaman utama, pada halaman ini berisi menu utama sistem.

2. Halaman quisioner, pada halaman ini berisi quisioner-quisioner yang akan 

dijawab oleh user.

3. Halaman cara penggunaan, pada halaman ini berisi informasi tentang cara 

penggunaan sistem.

4. Halaman tentang, pada halaman ini berisi informasi tentang sistem.

5. Halaman grafik, pada halaman ini berisi grafik hasil tes yang telah 

dilakukan.

6. Fitur pencarian untuk user memberikan inputan berupa gangguan kulit 

untuk mendapatkan perawatan yang sesuai.


