
BAB IV 

IMPLEMENTASI SISTEM 

 

4.1 Implementasi Database 

Software pengolah database yang digunakan dalam implementasi 

database sistem pakar untuk pemilihan jenis kamera DSLR dengan metode 

forward chaining yaitu menggunakan MySQL. Berikut adalah tabel-tabel yang 

dibangun menjadi database pada sistem adalah :  

4.1.1 Tabel admin 

Tabel admin memiliki 3 field yaitu id (primary key), username dan 

password. 

Pada tabel ini dapat diakses oleh admin sebagai fungsi login untuk 

admin. 

 

Gambar 4.1 Tabel Admin 

4.1.2 Tabel data_pakar 

Tabel data_pakar memiliki 8 field yaitu id (primary key), username, 

password, nama, tamatan, alamat, no_tlp, dan foto. Pada tabel tersebut 

dapat diakses oleh user untuk melihat data profil pakar serta dapat 

digunakan untuk login pada halaman user yang di-input di halaman 

admin. 
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Gambar 4.2 Tabel Data_Pakar 

4.1.3 Tabel data_user 

Tabel data_user memiliki 8 field yaitu username (primary key), 

password, nama_user, usia, jenis_kelamin, alamat, pertanyaan dan 

jawaban. Tabel ini diakses saat user mengisinya di halaman registrasi dan 

kemudian dapat digunakan saat login sebagai user dan di tampilkan pada 

profil user setelah login. 

 

Gambar 4.3 Tabel Data_User 

4.1.4 Tabel kriteria 

Tabel kriteria memiliki 4 field yaitu kode_kriteria (primary key), 

nama_kriteria, kode_induk_ya dan kode_induk_tidak. Tabel ini diakses 

oleh pakar saat akan meng-input, mengubah dan menghapus pada 

halaman pakar.  
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Gambar 4.4 Tabel Kriteria 

4.1.5 Tabel hasil_konsultasi 

Tabel hasil_konsultasi memiliki 4 field yaitu id_konsultasi (primary key), 

username, kode_jeniskamera dan tanggal_konsultasi. Tabel ini dapat 

diakses oleh user saat setelah selesai konsultasi maka akan menampilkan 

hasil konsultasi tersebut. 

 

Gambar 4.5 Tabel hasil_konsultasi 

4.1.6 Tabel jeniskamera 

Tabel jeniskamera memiliki 5 field yaitu kode_jeniskamera (primary 

key), nama_jeniskamera, definisi, range_harga dan tipe_kamera. Tabel 

ini diakses oleh pakar saat akan meng-input, mengubah dan menghapus 

pada halaman pakar . 

 

Gambar 4.6 Tabel jeniskamera 
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4.1.7 Tabel relasi_jeniskamera_kriteria 

Tabel relasi_jeniskamera_kriteria memiliki 2 field yaitu 

kode_jeniskamera (primary key) dan kode_kriteria. Tabel ini berelasi 

antara tabel kriteria dan jeniskamera dan tabel ini dapat diakses di 

halaman pakar untuk menambahkan relasi antara tabel jeniskamera dan 

kriteria. 

 

Gambar 4.7 Tabel relasi_jeniskamera_kriteria 

4.1.8 Tabel Saran 

Tabel saran memiliki 4 field yaitu id (primary key), nama, email dan isi. 

Tabel ini hanya dapat di akses oleh user untuk menyampikan saran yang 

akan ditampilkan di halaman admin. 

 

Gambar 4.8 Tabel Saran 

4.1.9 Tabel tmp_analisa 

Tabel tmp_analisa memiliki 3 field yaitu username (primary key), 

kode_jeniskamera dan kode_kriteria. Tabel ini berfungsi sebagai tabel 

sementara yang berfungsi untuk menyimpan data sementara pada 

halaman user bagian konsultasi jeniskamera. 
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Gambar 4.9 Tabel tmp_analisa 

4.1.10 Tabel tmp_kriteria  

Tabel tmp_kriteria memiliki 3 field yaitu username (primary key), 

kode_kriteria dan status. Tabel ini berfungsi sebagai tabel sementara 

yang berfungsi untuk menyimpan data sementara pada halaman user 

bagian konsultasi jeniskamera. 

 

Gambar 4.10 Tabel tmp_kriteria 

4.1.11 Tabel tmp_jeniskamera 

Tabel tmp_jeniskamera memiliki 2 field yaitu username (primary key), 

kode_jeniskamera. Tabel ini berfungsi sebagai tabel sementara yang 

berfungsi untuk menyimpan data sementara pada halamana user bagian 

konsultasi jeniskamera. 

Gambar 4.11 Tabel tmp_jeniskamera 
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4.2 Implementasi Program  

Implementasi sistem pakar pemilihan jenis kamera DSLR dengan metode 

forward chaining ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dan 

dihubungkan dengan relation database management system MySQL. 

 

4.2.1 Tampilan Halaman Utama 

 

Gambar 4.12 Tampilan Halaman Utama 

Menu ini adalah tampilan awal pada Aplikasi Sistem Pakar Untuk Memilih jenis 

kamera DSLR dengan metode Forward Chaining. Terdapat 5 menu utama 

dalam aplikasi ini yaitu Beranda, Petunjuk, Informasi, Saran Pengguna dan juga 

menu login untuk User dengan pakar.  

Berikut listing Programnya : 
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Script di atas berfungsi berfungsi untuk membuat tampilan tulisan selamat 

datang, gambar header, dan penjelasan tentang kamera DSLR kepada user. 

 

Script di atas berfungsi untuk membuat tampilan login program yaitu texfield 

yang digunakan untuk mengisi username dan password, radio button digunakan 

untuk membedakan level user antara user dan pakar, dan tombol butonn yang 

berfungsi sebagai tombol login aplikasi.   
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4.2.2 Tampilan Halaman Petunjuk 

 

Gambar 4.13 Tampilan Halaman Petunjuk 

Menu ini berfungsi untuk memberikan penunjuk kepada para user yang 

menggunakan aplikasi ini agar para user bisa menggunakan aplikasi sesuai 

dengan yang diharapkan. 

Berikut adalah listing programnya: 
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Script di atas berfungsi untuk membuat judul halaman, gambar header pada 

aplikasi dan tulisan mengenai petunjuk penggunaan aplikasi untuk pakar dan 

user. 

4.2.3 Tampilan Halaman Profil Pakar 

 

Gambar 4.14 Tampilan Halaman Profil Pakar 

Halaman ini menyediakan profil pakar yang befungsi untuk menampilkan 

biodata dari fotografer yang pengetahuannya diambil dalam pembuatan 

sistem pakar pemilihan jenis kamera DSLR ini, sehingga user bisa 

mengetahui identitas dari pakar. 

Berikut adalah listing programnya: 
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Script di atas berfungsi untuk membuat tabel dan menampilkan data 

fotografer berdasarkan query dari tabel data_pakar di dalam tabel sehingga 

user bisa melihat profil pakar. 

 

4.2.4 Tampilan Halaman Saran 

 

Gambar 4.15 Tampilan Halaman Saran 

Halaman ini menyediakan menu saran yang bisa disampaikan oleh user kepada 

admin, jika user mengalami suatu kekeliruan atau masukan yang bisa 

bermanfaat guna membangun dan terutama mengembangkan sistem ini. 

Berikut adalah listing programnya: 
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Script di atas berfungsi untuk membuat halaman saran yaitu texfield yang 

digunakan untuk mengetik nama, email, dan isi saran dan tombol button yang 

digunakan untuk mengirim pesan saran. 

 

4.2.5 Tampilan Halaman Utama Admin 

 

Gambar 4.16 Tampilan Halaman Utama Admin 

Menu ini adalah tampilan awal pada menu admin. Terdapat 5 menu utama dalam 

aplikasi ini yaitu home, artikel, data saran, data pakar dan data user yang 

melakukan konsultasi. 
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Berikut adalah listing Programnya : 

 

Script di atas berfungsi untuk membuat tulisan selamat datang dan tampilan 

yang berisi petunjuk pengunaan aplikasi untuk admin dengan format paragraf 

rata kiri kanan. 

4.2.6 Tampilan Halaman Data Pakar 

 

Gambar 4.17 Tampilan Halaman Data Pakar 

Menu ini adalah tampilan data pakar yang menggunakan sistem ini. Hanya 

admin yang berhak meng-input, meng-edit atau menghapus data pakar tersebut. 

Berikut adalah listing programnya: 
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Script di atas berfungsi untuk membuat tabel dan menampilkan data pakar di 

dalam tabel menggunakan query tampil data yang diambil dari tabel data_pakar 

yang ada di dalam database. 

 

4.2.7 Tampilan Halaman Data User 

 

Gambar 4.18 Tampilan Halaman Data User 

Menu ini adalah tampilan data user yang menggunakan sistem ini. Menu ini 

disediakan bagi admin agar admin bisa mengetahui jumlah user yang melakukan 

konsultasi dengan sistem ini. Hanya admin yang berhak menghapus data user 

tersebut. 

Berikut adalah listing programnya: 
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Script di atas berfungsi untuk membuat tabel dan menampilkan data user di 

dalam tabel menggunakan query tampil data yang diambil dari tabel data_user 

yang ada di dalam database. 

 

4.2.8 Tampilan Halaman Utama User 

 

Gambar 4.19 Tampilan Halaman Utama User 

Menu ini adalah tampilan awal pada menu user. Terdapat  menu utama dalam 

aplikasi ini yaitu profil, konsultasi dan hasil konsultasi. 

Berikut adalah listing Programnya : 
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Script di atas berfungsi berfungsi untuk membuat tampilan tulisan selamat 

datang, gambar header, dan penjelasan tentang kamera DSLR kepada user. 

 

 

Script di atas berfungsi berfungsi untuk membuat tampilan menu yaitu menu 

petunjuk untuk petunjuk penggunaan aplikasi kepada user, informasi untuk 

melihat biodata dari pakar, dan log out untuk keluar dari akun user. 

 

4.2.9 Tampilan Halaman Profil User 

 

Gambar 4.20 Tampilan Halaman Profil User 

Menu ini berfungsi agar user bisa melihat kembali profilnya masing-masing dan 

dapat merubah data pada halaman ini dengan menekan tombol ubah profil. 

Berikut adalah listing programnya: 
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Script di atas berfungsi untuk menampilkan data user menggunakan query 

tampil data yang diambil dari tabel data_user yang ada di dalam database 

kemudian ditampilkan kepada user. 
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4.2.10 Tampilan Halaman Ubah Password 

   

 

Gambar 4.21 Tampilan  Halaman Ubah Password 

Menu ini disiapkan untuk user agar para user bisa mengubah password sesuai 

dengan keinginannya masing-masing. 

Berikut adalah listing programnya: 

 

Script di atas berfungsi untuk membuat tampilan halaman ubah data user yaitu 

texfield yang digunakan untuk mengisi data yang ingin diubah dan membuat 
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validasi password yaitu membuat panjang karakter saat diisi pada texfield harus 

6 karakter. 

 

4.2.11  Tampilan Halaman Konsultasi 

 

Gambar 4.22 Tampilan Halaman Konsultasi  

Halaman ini berfungsi agar user bisa melakukan konsultasi dengan menjawab 

pertanyaan yang sudah disiapkan dalam sistem. Dan dengan pertanyaan yang 

dijawab oleh user maka sistem bisa memberikan rekomendasi jenis kamera 

DSLR yang sesuai dengan kebutuhan user tersebut. 

Berikut adalah listing programnya: 

 

Script di atas berfungsi untuk membuat tampilan konsultasi yaitu tulisan 

pertanyaan dan juga radio button yang berfungsi untuk memilih pertanyaan 
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benar atau tidak dan juga tombol button yang berfungsi untuk menjawab 

pertanyaan 

 

4.2.12 Tampilan Halaman Hasil Konsultasi 

 

Gambar 4.23 Tampilan Halaman Hasil Konsultasi 

Halaman ini merekam semua data hasil konsultasi dari user dan halaman ini 

berfungsi agar user bisa melihat kembali hasil konsultasinya kapan saja. 

Berikut adalah listing programnya: 

 

Script di atas berfungsi untuk menampilkan hasil konsultasi dari user dengan 

menampilkan nama, tanggal, nama, hasil konsultasi, data tersebut diurutkan 

berdasarkan tanggal konsultasi. 
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4.2.13 Tampilan Halaman Utama Pakar 

 

Gambar 4.24 Tampilan Halaman Utama Pakar 

Menu ini adalah tampilan awal pada menu pakar. Terdapat 7  menu utama 

dalam aplikasi ini yaitu beranda, petunjuk, ganti password, data jenis kamera, 

data kriteria, rule dan log out. 

Berikut adalah listing programnya: 

 

Script di atas berfungsi berfungsi untuk membuat tampilan tulisan selamat 

datang, gambar header, dan penjelasan tentang kamera DSLR kepada para 

pakar. 
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Script di atas berfungsi berfungsi untuk membuat tampilan menu yaitu menu 

ganti password untuk mengganti password dari pakar, daftar jenis kamera yang 

berfungsi untuk meng-input data jenis kamera, daftar kriteria berfungsi unutk 

meng-input data kriteria, dan rule untuk mengatur rule dari aplikasi ini. 

 

4.2.14 Tampilan Halaman Daftar Jenis Kamera 

 

Gambar 4.25 Tampilan Halaman Daftar Jenis Kamera 

Menu ini berisi tentang jenis kamera yang telah di-input oleh pakar dan pakar 

bisa menambah, menghapus atau meng-edit data jenis kamera tersebut. 

Berikut adalah listing programnya: 
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Script di atas berfungsi untuk menampilkan data jenis kamera yang diambil data 

tabel jenis kamera yang ada di dalam database dan menggunakan perintah limit 

agar di tampilkan pertahap dengan 10 data pertama berdasarkan kode jenis 

kamera dan terdapat menu proses unutk menghapus dan mengubah jenis kamera. 

 

4.2.15 Tampilan Halaman Daftar Kriteria 

 

Gambar 4.26 Tampilan Halaman Daftar Kriteria 

Halaman ini berisi tentang macam-macam kriteria pemilihan jenis kamera 

DSLR. Pakar bisa melakukan penambahan, menghapus atau meng-edit data 

kriteria tersebut. 

Berikut adalah listing programnya: 
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Script di atas berfungsi untuk menampilkan data kriteria yang diambil data tabel 

jeniskamera yang ada di dalam database dan menggunakan limit agar di 

tampilkan pertahap dengan 10 data pertama berdasarkan kode kriteria dan 

terdapat menu proses untuk menghapus dan mengubah kriteria. 

 

4.2.16 Tampilan Halaman Rule 

 

Gambar 4.27 Tampilan Halaman Rule 

Menu ini disediakan bagi pakar dan fungsi dari menu ini adalah agar pakar bisa 

membuat relasi antara jenis kamera dengan kriteria. 

Berikut adalah listing programnya: 
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Script di atas berfungsi untuk menampilkan data jenis kamera dalam bentuk 

combo box dengan menggunakan query tampil data, kemudian terdapat 

perintah tampil data kriteria yang dibuat dalam bentuk chechk box dan akan 

disimpan di dalam tabel relasi yang ada di dalam database.  

 


