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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

A. Implementasi Antarmuka 

a. Halaman Utama 

Halaman Utama adalah halaman awal web pada sistem pakar ini yang 

terdapat beberapa menu – menu dan user akan mendapatkan penjelasan 

singkat mengenai sistem ini. Terdapat fitur buku tamu yang berfungsi untuk 

bertanya kepada pakar atau admin sistem ini. Dapat dilihat pada gambar 4.1. 

 

 

Gambar 4.1 Halaman Utama 

 

b. Halaman Daftar Diagnosa 

Sebelum melakukan konsultasi user dimintai mengisi identitas dan setalah itu 

akan memasuki proses tanya jawab gejala yang timbul pada tanaman mangga 

si user. Dapat dilihat pada gambar 4.2. 
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Gambar 4.2 Halaman Daftar Diagnosa 

 

c. Halaman Tanya Jawab. 

Halaman Tanya Jawab ini sebuah proses dalam diagnosa hama pada 

tanaman mangga. Pada halaman ini merupakan alur diagnosa menggunakan 

metode forward chaining, dimana user akan memberikan informasi sesuai 

yang timbul pada tanaman mangga tersebut berdasarkan pertanyaan – 

pertanyaan gejala yang timbul pada tanaman mangga. Pada halaman ini 

terdapat berbagai macam jenis gejala pada tanaman mangga. User cukup 

menjawab ya atau tidak pada gejala yang timbul pada tanaman mangga. 

Dapat dilihat pada gambar 4.3. 

 

Gambar 4.3 Halaman Tanya Jawab 
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d. Halaman Hasil Akhir Konsultasi 

Halaman Hasil Akhir Konsultasi adalah hasil akhir diagnosa hama pada 

tanaman mangga yang sesuai gejala yang timbul pada tanaman mangga.User 

akan diberi informasi mengenai hama dan solusi pada tanaman mangga. 

Informasi meliputi Data Konsultasi, Hama, Gejala dan Solusi. Dapat dilihat 

pada gambar 4.4. 

 

Gambar 4.4 Halaman Hasil Akhir Konsultasi 

 

e. Login Admin 

Halaman ini untuk admin dengan menginputkan username dan password 

dengan benar berfungsi untuk menambah data gejala, data solusi dan rule 

diagnosa dengan alur forward chaining. Dapat dilihat pada gambar 4.5. 
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Gambar 4.5 Halaman Login Admin 

 

f. Halaman Utama Admin 

Halaman utama sebagai admin jika username dan password yang 

dimasukan benar dan pada halaman admin terdapat menu gejala, solusi, rule, 

user, laporan dan logout. Halaman ini dapat dilihat pada gambar 4.6 dibawah 

ini. 

 

Gambar 4.6 Halaman Utama Admin 

 

 

g. Input Data Gejala 

Halaman ini digunakan sebagai admin atau pakar untuk menambahkan 

gejala hama yang menyerang pada tanaman mangga. Dapat dilihat pada 

gambar 4.7. 
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Gambar 4.7 Halaman Input Data Gejala 

 

h. Input Data Solusi 

Halaman ini digunakan sebagai admin untuk menambahkan Solusi 

menangani hama pada tanaman mangga. dapat dilihat pad gambar 4.8. 

 

Gambar 4.8 Halaman Input Data Solusi 

 

i. Input Data Rule 

Pada inputan rule berfungsi untuk proses dalam mendiagnosa dengan alur 

forward chaining dan disesuaikan hama yang terdapat gejala – gejala yang 

dialami pada tanaman mangga. Dapat dilihat pada gambar 4.9. 
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Gambar 4.9 Halaman Input Data Rule 


