
   

 

24 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Metode Pengembangan Sistem 

Metodologi pengembangan sistem merupakan proses yang dilakukan dalam 

pengembangan sebuah perangkat lunak yang terdiri dari aktifitas-aktifitas 

yang dilakukan, metode yang digunakan yang bertujuan untuk merancang dan 

merawat sistem yang di lakukan. [9] 

3.1.1 Waterfall Model  

Metode waterfall atau dikenal dengan metode air terjun adalah siklus hidup 

klasik pada prosess pengembangan perangkat lunak. Metode ini merupakan 

salah satu metode pengembangan sistem yang setiap tahapnya perlu di 

lengkapi terlebih dahulu sebelum masuk ke tahap berikutnya untuk 

menghindari pengulangan pada tahap sebelumnya. Metode ini dimulai dari 

mengspesifikasikan kebutuhan user, perencanaan pengembangan sistem, 

model, dan perawatan sistem. Waterfall model dengan pendekatan sekuensial 

dengan cangkupan aktivitas : [9] 

 

Gambar 2.2 Tahapan Waterall 

Metode ini memungkinkan untuk meminimalisir kesalahan yang mungkin 

teradi karena proses pengembangan model one by one. Pengembangan ini 

bergerak dari konsep, desain, implementasi, pengujian, instalasi dan 

penyelsaian masalah. 

 



   

 

25 
 

3.2 Tahap Requirement Sistem 

Seperti yang sudah dijabarkan pada latar belakang, bahwa kucing merupakan 

hewan yang banyak diminati oleh manusia untuk dijadikan peliharaan, namun 

banyaknya manusia yang memelihara kucing tidak di imbangi dengan 

pengetahuan dalam memelihara seperti tidak sadarnya pemilik kucing ketika 

kucing mengalami gejala-gejala penyakit, ketersediaan dokter hewan yang 

hanya ada pada daerah kota saja dan mahalnya biaya untuk ke dokter hewan 

sehingga terkadang penanganan yang terlambat mengakibatkan penularan 

penyakit tersebut pada sesama kucing hingga manusia bahkan mengakibatkan 

kucing kehilangan nyawanya. 

Karena itu dibutuhkan sistem pakar yang dibangun untuk dapat mengenali 

dan mengetahui penyakit kulit pada kucing yang dapat memberikan solusi 

pada penanganan penyakit kulit kucing. Sistem pakar ini dirancang tidak 

untuk menggantikan pakar atau seorang ahli di bidang tertentu, tetapi untuk 

memberikan ilmu pengetahuan dari pengalaman pakar yang ahli pada 

bidangnya. Sehingga dapat memberikan informasi lebih kepada pemilik 

kucing dalam merawat peliharaanya sehingga dapat mengurangi resiko 

penularan penyakit kulit kucing kepada manusia dan memberikan 

pertolongan pertama kepada kucing ketika keadaan darurat sebelum ke dokter 

hewan. 

Berdasarkan analisis permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka pada 

penelitian ini penulis akan merancang bangun sebuah sistem pakar yang 

dapat memberikan informasi tentang penyakit kulit pada kucing 

peliharaan. Sistem pakar ini berfungsi untuk diagnosis penyakit kulit awal 

pada kucing dimana sistem ini diharapkan dapat memberikan informasi 

kepada pemilik kucing untuk mendiagnosis awal penyakit kulit pada 

kucing dan memberikan pertolongan pertama dalam keadaan darurat yang 

tepat sebelum dapat pergi kedokter hewan. 

Pada sistem pakar ini, metode yang digunakan adalah metode Certainty 

Factor (CF), Certainty Factor adalah metode yang dapat menjelaskan  

kepercayaan pada kejadian apakah suatu fakta itu pasti atau tidak pasti yang 
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di dapat berdasarkan bukti atau parameter penilaian seorang ahli atau pakar 

pada bidang tertentu. Pada penelitian ini dibutuhkan data penyakit kulit 

pada kucing, gejala-gejala pada penyakit tersebut, tips dalam memelihara 

kesehatan kulit pada kucing dan informasi jenis-jenis penyakit kulit pada 

kucing dan cara pengobatannya. 

Pada penelitian ini, gejala yang dipilih pada pemilik kucing akan menjadi 

acuan pada presentase hasil diagnosis awal penyakit kulit kucing yang 

mana tiap gejala tersebut sudah memilki nilai CF yang di dapatkan oleh 

pakar pada bidang dokter hewan ini, dari hasil presentase tersebut akan 

dihasilkan diagnosis penyakit kulit awal pada kucing serta cara pengobatan 

untuk mengantisipasi pertolongan pertama dalam keadaan mendesak atau 

darurat. Selain itu sistem ini juga memberikan tips dalam memelihara 

kucing sehingga kesehatan kulit kucing dapat terjaga dan menghindari 

kucing menularkan penyakitnya kepada kucing lain bahkan manusia. 

Sistem pakar diagnosis penyakit kulit awal pada kucing ini memiliki 2 hak 

akses dimana hak akses pertama adalah admin. Admin akan bertugas 

mengupdate penyakit kulit kucing dan tips dalam memeilihara kulit kucing 

serta mengelola sistem yang telah di rancang. Hak akses kedua adalah 

pemilik kucing (user). User dapat menginputkan penyakit kulit pada 

kucing sehingga dapat mengetahui presentase hasil diagnosis awal pada 

penyakit kucing peliharaanya, user juga dapat melihat cara pengobatan 

penyakit tersebut serta tips-tips dalam memelihara kesehatan kulit kucing. 

Sistem Pakar ini dirancang untuk melakukan diagnosis awal penyakit kulit 

pada kucing, dimana pemilik kucing (user) memilih tiap gejala yang dialami 

oleh kucing peliharaannya, setelah itu sistem melakukan perhitungan 

diagnosis dari inputan yang dilakukan oleh user tentang penyakit kucing, 

output yang diberikan adalah hasil kemungkinan presentase penyakit kulit 

pada kucing dimana pada proses penghitungan sistem ini menggunakan 

metode Certainty Factor. Sistem ini juga dapat memberikan saran 

pertolongan pertama yang dilakukan berdasarkan identifikasi penyakit, serta 

tips dalam memelihara kesehatan kulit kucing dan informasi jenis-jenis 
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penyakit kulit pada kucing dan cara pengobatannya. 

Pengumpulan data untuk mendukung tugas akhir ini yaitu dengan metode 

wawancara. Wawancara memiliki tujuan untuk mendapatkan innformasi 

mengenai penyakit kulit pada kucing dan juga gejala yang ada pada 

penyakit tersebut serta cara pengobatannya. Wawancara ini dilakukan 

dengan pakar pada bidang kedokteran hewan.  

Penerapan metode Certainty Factor dalam diagnosis awal peyakit kulit 

kucing dapat digambarkan pada diagram berikut : 

 Data Gejala

Proses Diagnosa Awal 

dengan Metode 

Certainty Factor

Presentase 

diagnosa awal 

penyakit pada 

kucing
 

Gambar 3.3 Rancangan Sistem 

3.3 Tahap Design Sistem 

3.3.1 Use Case Diagram 

 Use Case diagram akan membantu proses pengembangan dalam perangkat 

lunak untuk memperjelas kegiatan-kegiatan yang dapat pengguna dalam 

perangkat lunak tersebut. Pada Gambar 3.4 menunjukkan use case diagram 

pada sistem pakar yang akan di kembangkan ini. Pada use case diagram 

tersebut terdapat 2 aktor yaitu Admin dan user (Pemilik kucing) pada 

admin terdapat 4 fitur utama yaitu Kelola Data Gejala, Kelola Data 

Penyakit, Kelola Data Pengobatan Kucing, Kelola Data Tips Kucing. 

Sedangkan pada user terdapat 4 fitur utama yaitu Akses Fitur diagnosis 
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Penyakit Kucing, Akses Fitur Data Penyakit Kucing, Akses Fitur 

Pengobatan Kucing, Akses Fitur Tips Kucing. Semua fitur utama tersebut 

dapat diakses oleh admin dan user setelah admin dan user melakukan login 

pada aplikasi. Seperti yang dijelaskan pada gambar 3.4 Usecase Diagram 

 

Gambar 3.4 Usecase diagram 

3.3.2 Activity Diagram 

Activity Diagram adalah diagram yang memberikan gambaran tentang 

work flow (aliran kerja) pada sebuah sistem. Pada activity diagram yang 

di gambarkan adalah proses atau aktivitas dari sebuah sistem. [9]  

1. Log In 

Pada sistem ini diterapkan suatu sistem autentifikasi dimana dengan 

menerapkan login untuk kategori user dan admin yang akan divalidasi 

dengan menggunakan data username dan password yang sudah 

tersimpan. Untuk activity diagram dari proses login ini dapat diamati 

pada gambar 3.5. 
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Login Admin dan User
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False

True

 

Gambar 3.5 Activity Diagram Log in 

2. Tambah Data Penyakit 

Pada admin terdapat fitur untuk menambah data penyakit yang 

kemudian akan disimpan pada database. Untuk activity diagram 

dari proses tambah data penyakit ini dapat diamati pada gambar 

3.6. 

Tambah data penyakit admin
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Request 

 Form tambah data 

penyakit

Input nama 

penyakit dan gejala

Menyimpan data 

penyakit yang 

sudah di 

tambahkan

Data di simpan 

pada database
Simpan
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Gambar 3.6 Activity Diagram Tambah Data Penyakit 

3. Edit Data Penyakit 

Pada admin terdapat fitur untuk mengubah data penyakit yang 

kemudian akan disimpan pada database. Untuk activity diagram 

dari proses edit data penyakit ini dapat diamati pada gambar 3.7. 
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Edit Data Penyakit
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Gambar 3.7 Activity Diagram Edit Data Penyakit 

4. Hapus Data Penyakit 

Pada admin terdapat fitur untuk hapus data penyakit yang 

kemudian akan dihapus pada database. Untuk activity diagram 

dari proses edit data penyakit ini dapat diamati pada gambar 3.8. 

Hapus Data Penyakit
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Gambar 3.8 Activity Diagram Hapus Data Penyakit 

5. Diagnosis Penyakit Kucing (user) 

Pada user terdapat fitur yang digunakan untuk mendiagnosis 

penyakit kulit dimana pengguna dapat mengisi nilai kepercayaan 

dari gejala, lalu sistem akan memberikan nilai presentase diagnosis 

penyakit kulit. Untuk activity diagram dari proses edit data 



   

 

31 
 

penyakit ini dapat diamati pada gambar 3.9. 

Fitur Diagnosa Penyakit Kucing
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Gambar 3.9 Activity Diagram Diagnosis Awal Penyakit 

6. Pengobatan Kucing 

Pada user fitur pengobatan digunakan sebagai pertolongan 

pertama. Fitur ini berisi pengobatan dari jenis-jenis penyakit kulit. 

Untuk activity diagram dari proses pengobatan ini dapat diamati 

pada gambar 3.10 
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Gambar 3.10 Activity diagram Pengobatan kucing 



   

 

32 
 

7. Tips Kucing 

Pada user fitur tips kucing. Fitur ini berisi tips memelihara 

kesehatan kulit kucing. Untuk activity diagram dari proses 

pengobatan ini dapat diamati pada gambar 3.12 
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Gambar 3.11 Activity diagram Pengobatan kucing
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3.3.4 Sequence Diagram 

Sequence Diagram adalah diagram yang menggambarkan alur dari proses 

usecase yang dibuat. [10] Pada sistem ini user atau pemilik kucing dapat 

mengakses aplikasi dengan registrasi dan melakukukan diagnosis yang 

kemudian akan memberikan keluaran berupa hasil diagnosis dan pengobatan 

pertama yang sebaiknya dilakukan. Lalu pengguna dapat melihat histori dari 

diagnosis awal yang dilakukan. Untuk Sequence Diagram dapat diamati pada 

gambar 3.13 

 

Gambar 3.12 Sequence Diagram 

3.2.2 Rancangan Antar Muka 

Perancangan antar muka adalah merancang interface yang efektif dan efisien 

untuk perangkat lunak dan memiliki hasil yang sesuai dengan kebutuhan dari 

pengguna, pengguna sering kali menilai sebuah sistem dari baik atau buruk 

interface nya. Oleh karena itu interface menjadi salah satu hal penting dalam 

pembuatan sistem. Low Fadelity merupakan prototype yang berfokus kepada 

elemen dasar pada interface suatu sistem atau aplikasi yang di bangun. Dimana, 

low fadelity berfokus kepada tata letak button, navigasi, text. Pada gambar 

dibawah ini rancangan antarmuka menggunakan low fadelity untuk 

memvalidasi design awal kepada user. 

Berikut adalah low fadelity prototype dari sistem pakar yang dibangun : 
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1. Splashscreen 

Berikut ini merupakan low fadelity prototype pada halaman 

splashscreen yang merupakan rancangan halaman pembuka pada 

sistem ini. Untuk low fadelity splashscreen dapat diamati pada gambar 

3.15. 

 

Gambar 3.13 Rancangan 

Splashscreen 

 

2. Login 

Berikut ini merupakan low fadelity prototype pada halaman login. 

Untuk low fadelity login dapat diamati pada gambar 3.16. 

 

Gambar 3.14 Rancangan Login 
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3. Register  

Berikut ini merupakan low fadelity prototype pada halaman Register. 

Untuk low fadelity register dapat diamati pada gambar 3.17. 

 

Gambar 3.15 Rancangan Register 

 

4. Beranda 

Berikut ini merupakan low fadelity prototype pada halaman beranda 

user. Untuk low fadelity beranda dapat diamati pada gambar 3.18. 

 

Gambar 3.16 Rancangan Beranda 

 

5. Diagnosis Penyakit Kucing 
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Berikut ini merupakan low fadelity prototype pada halaman diagnosis 

penyakit. Untuk low fadelity diagnosis penyakit dapat diamati pada 

gambar 3.19. 

 

Gambar 3.17 Diagnosis Penyakit 

 

6. Hasil Diagnosis Penyakit 

Berikut ini merupakan low fadelity prototype pada halaman diagnosis 

penyakit. Untuk low fadelity diagnosis penyakit dapat diamati pada 

gambar 3.20. 

 

Gambar 3.18 Hasil Diagnosis 
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7. Data Penyakit  

Berikut ini merupakan low fadelity prototype pada halaman data 

penyakit. Untuk low fadelity data penyakit dapat diamati pada gambar 

3.21. 

 

Gambar 3.19 Data Penyakit 

 

8. Penjelasan Penyakit 

Berikut ini merupakan low fadelity prototype pada halaman penyakit. 

Untuk low fadelity penyakit dapat diamati pada gambar 3.22. 

 

Gambar3. 20 Penjelasan Penyakit 
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9. Tips Kucing 

Berikut ini merupakan low fadelity prototype pada halaman tips 

kucing. Untuk low fadelity tips kucing dapat diamati pada gambar 

3.23. 

 

Gambar 3.21 Tips Kucing 

 

10. History Penyakit 

Berikut ini merupakan low fadelity prototype pada halaman histori. 

Untuk low fadelity histori dapat diamati pada gambar 3.24. 

 

Gambar 3.22 History Penyakit 
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11. Admin Kelola Data Penyakit 

Berikut ini merupakan low fadelity prototype pada halaman kelola 

data penyakit. Untuk low fadelity dapat diamati pada gambar 3.25. 

 

Gambar 3.23 Kelola data penyakit admin 

 

12. Admin Edit Nilai CF Pakar 

Berikut ini merupakan low fadelity prototype pada halaman edit CF 

pakar. Untuk low fadelity dapat diamati pada gambar 3.26. 

 

Gambar 3.24 Tambah dan Edit data 

penyakit admin 
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3.4 Tahap Implementation 

3.4.1 Proses Metode Certainty Factor 

Pada proses Metode Certainty Factor, setiap gejala akan dihitung nilai CF 

nya berdasarkan nilai akurasi dari pakar sehingga akan menghasilkan 

diagnosis awal yang sama dengan seorang pakar. Berikut proses diagnosis 

menggunakan Metode Certainty Factor. 

 

Gambar 3.25 Flowchart Sistem Certainty Factor 

Gambar 3.27 menjelaskan tentang langkah-langkah yang dilakukan oleh 

metode Certainty Factor dalam diagnosis awal penyakit pada kucing, 

berikut adalah penjelasannya : 
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1. Diagnosis penyakit, adalah fitur yang akan digunakan untuk 

melakukan diagnosis awal. 

2. Pilih gejala merupakan fitur dimana user menginputkan gejala yang 

terdapat milai CF(term) dari user. 

3. Selesai pilih gejala merupakan proses sebelum proses penghitungan 

penginputan gejala 

4. Langkah selanjutnya adalah menghitung nilai dari CF Gejala 

dimana, [CF(H,E)=CF(Pakar) x CF(User)] nilai dari CF gejala 

diberikan nilai kepercayaan yang diberikan dalam bentuk Button. 

Jika user memilih YA maka nilai dari CFuser memiliki nilai 1, dan 

jika TIDAK maka nilai CFuser bernilai 0 dan jika memilih 

MUNGKIN maka bobot  CFuser bernilai 0.5. Sedangkan CF pakar  

untuk nilai CF(Rule) diperoleh dari “term” pakar. 

5. Hitung CF Hipotesis Hitung CF Hipotesis Cfkombinasi 

[H,E]1,2= CF[H,E]1 + CF[H,E]2 x (1– CF[H,E]1 ) adalah untuk 

mengetahui hasil akhir hitung presentase keyakinannya. 

6. Perhitungan Presentase keyakinan = CFkombinasi x 100% 

7. Dari presentase tersebut maka akan terdapat tips pengobatan pada 

diagnosis awal penyakit tersebut. 

3.4.2 Perhitungan Metode Certainty Factor 

Berikut adalah contoh dari perhitungan yang dilakukan manual pada 

presentase Certainty Factor penyakit pada gejala-gejala. Pada proses 

diagnosis sistem, user diberi pertanyaan seputar gejala penyakit pada kucing 

yang kemudian user diberi pilihan dimana setiap pilihan akan memiliki nilai  

berikut : 

Jika pilihan “Ya” = 1 

Jika pilihan “Tidak” = 0 

Jika pilihan “Mungkin” = 0.5 
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1. Contoh proses diagnosis perhitungan penyakit kulit pada kucing 

menggunakan metode Certainty Factor. 

IF Kotoran pada telinga berwarna coklat gelap    G01 

AND Kotoran telinga memiliki tekstur kering   G02 

AND Ditemukan jamur dan kutu     G03 

AND Kucing sering menggoyangkan kepala   G04 

AND Kucing mencakar atau menggaruk telinga   G05 

AND  Kerak di pada telinga      G06 

THEN Ear Mite 

2. Pakar memberikan nilai CF(rule) pakar untuk tiap gejala sebagai berikut : 

CFpakar G01 0.8   CFpakar G04 0.3 

CFpakar G02 0.8   CFpakar G05 0.6 

CFpakar G03 0.6   CFpakar G06 0.6 

3. Langkah selanjutny adalah  bobot user, dimana user memberikan nilai 

jawaban sebagai berikut : 

CFuser G01 (Ya = 1)  CFuser G04 (Ya = 1) 

CFuser G02 (Ya = 1)  CFuser G05 (Ya = 1) 

CFuser G03 (Mungkin = 0.5) CFuser G06 (Tidak = 0)  

4. Lalu hitung nilai pada CF dengan mengkalikan CFuser dan CFpakar dengan 

rumus [CF(H,E)=CF(Pakar) x CF(User)]  sebagai berikut :  

CF [H,E] 1 = CF [Pakar]1 x CF [User] 1  

      = 0.8 x 1 = 0.8 

CF [H,E] 2 = CF [Pakar] 2 x CF [User] 2 

       = 0.8 x 1 = 0.8 

CF [H,E] 3 = CF [Pakar] 3 x CF [User] 3 

       = 0.6 x 0.5 = 0.3 

CF [H,E] 4 = CF [Pakar] 4 x CF [User] 4 

       =  0.3 x 1 = 0.3 

CF [H,E] 5 = CF [Pakar] 5 x CF [User] 5 

       =  0.6 x 1 = 0.6 
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CF [H,E] 6 = CF [Pakar] 6 x CF [User] 6 

       =  0.6 x 0 = 0 

5. Memberikan kombinasi pada nilai CF kepada setiap langkah, sebagai berikut: 

CF1= CFg1 + [CFg2 x (1 – CFg1)] 

      = 0.8 + [ 0.8 x ( 1 – 0.8] = 0.96 

CF2= CF1 + [CFg3 x (1 – CF1)] 

      = 0.96 + [ 0.3 x ( 1 – 0.96] = 0.972 

CF3= CF2 + [CFg4 x (1 – CF2)] 

      = 0.972 + [ 0.3 x ( 1 – 0.972] = 0.9804 

CF4= CF3 + [CFg5 x (1 – CF3)] 

      = 0.9804 + [ 0.6 x ( 1 – 0.9804] = 0.992116 

CF5= CF4 + [CFg6 x (1 – CF4)] 

      = 0.99216+ [ 0 x ( 1 – 0.99216] = 0.99216 

6. Hasil dari menghitung presentase nilai keyakinan diagnosis penyakit kulit 

dengan rumus : 

 Presentase keyakinan = CF x 100% : 

Presentase keyakinan = CFCombinasi x 100% 

             = 0.99216 x 100 %  

             = 99.216 % 

Dapat disimpulkan dari perhitungan akhir di atas maka perhitungan dengan 

menggunakan metode certainty factor pada penyakit Ear Mite memberikan 

hasil presentase diagnosis dengan keyakinan sebesar 99.216 %. 
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3.5 Tahap Pengujian 

Pada tahapan ini dilakukan penguiian dengan tujuan untuk meyakinkan sistem 

yang sudah di implementasikan berfusngsi secara fungsionalias untuk 

menemukan kesalahan-kesalahan pada perangkat yang di uji. Penelitian ini 

memiliki dua tahapan yaitu: 

1. Fungsionalitas Sistem 

Pada penelitian ini pengujian yang di lakukan adalah pengujian Black 

Box guna memeriksa tingkat keakuratan sistem yang sesuai 

fungsionalias secara singkat. Pengujian Black Box merupakan 

pengujian yang difokuskan kepada fungsionalitas dari perangkat 

lunak. 

2. Pengujian Akurasi 

Pada penelitian kali ini uji akurasi sistem berfungsi untuk memastikan 

kesesuaian sistem pakar dalam menghasilkan diagnosis penyakit kulit 

pada kucing berdasarkan gejala yang di input kan oleh pengguna. 

Selain itu Pengujian ini juga dilakukan oleh ahli atau pakar 

berdasarkan pada dataset diagnosis secara langsung untuk menguji 

tingkat keakuratan diagnosis pada sistem. 

 

Akurasi = 
𝑻𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐚𝐭𝐚 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐚𝐤𝐮𝐫𝐚𝐭 × 𝟏𝟎𝟎 %

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐬𝐞𝐥𝐮𝐫𝐮𝐡 𝐝𝐚𝐭𝐚
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3.5.1 Skenario Pengujian 

No Item Uji Butir Uji Jenis Pengujian 

1 Login 

1. Verifikasi Username 

2. Verifikasi Password Black Box 

2 Input gejala 

1. Nilai CF User 

2. Input Gejala 

3. Tambah Gejala 

4. Edit Gejala 

5. Hapus Gejala 

Black Box 

3 Hasil diagnosis 

1. Verifikasi perhitungan CF 

2. Keakuratan Diagnosis Black Box dan Pakar 

4 Histori 1. Histori Pengguna Black Box 

5 

Tips kesehatan 

kulit pada 

kucing 

1. Tips Kesehatan Kucing 

2. Tambah Tips Kesehatan 

3. Edit Tips Kesehatan 

4. Hapus Tips Kesehatan 

Black Box 

6 Akun user 

1. User 

2. Tambah User 

3. Edit User 

4. Hapus User 

Black Box 

Tabel 3.3 Rancangan Pengujian Sistem 

 

 

 

 

 

 

 


