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BAB III 

DESAIN SISTEM 

 

Pembuatan aplikasi Acupuncture Assistant diawali dengan dilakukannya 

penelitian terlebih dahulu untuk mengetahui permasalahan yang ada di kalangan 

praktisi akupuntur. Berdasarkan hasil survey tersebut akhirnya dibangunlah aplikasi 

Acupuncture Assistant yang dapat diakses oleh segala mobile browser. Semua data 

yang terkait dengan titik akupuntur, daftar nama penyakit, dan daftar gejala disimpan 

di basis data MySQL.  

3.1 Pengolahan dan Analisis Survey 

 

Pada Bab I sudah dijelaskan bahwa sebelum pembuatan aplikasi ini, terlebih 

dahulu dilakukan penelitian untuk mengetahui permasalahan apa saja yang dihadapi 

oleh praktisi akupuntur. Penelitian ini dilakukan pada sample praktisi akupuntur di 

Surabaya antara tanggal 23 – 28 Februari 2011. Pada sub-bab ini akan dijelaskan 

mengenai rancangan, hasil dan analisa dari kuisioner yang telah disebarkan. 

3.1.1 Desain Kuisioner 

 

Variabel yang digunakan dalam pembuatan kuisioner dalam Tugas Akhir ini 

antara lain: 

1. Akupuntur 
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2. Pengambilan Keputusan 

Kedua variable yang telah ditetapkan tersebut lantas dijabarkan lagi menjadi 

beberapa sub-variabel. Penjabaran variabel ke sub variabel terlihat pada tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1 Tabel Variabel ke Sub Variabel 

Variabel  Sub Variabel 

Akupuntur 
Data Akupuntur 

Praktisi Akupuntur 

Pengambilan Keputusan Aplikasi Pengambilan Keputusan 

 

Setelah ditentukan sub-variabel yang akan digunakan dalam desain kuisioner 

tersebut, maka berikutnya dilakukan pencarian indikator. Tabel 3.2 merupakan tabel 

pencarian indikator dari sub-variabel. 

 

Tabel 3.2 Tabel Pencarian Indikator dari Sub Variabel 

Variable  Sub Variable Indikator 

Akupuntur 

Data Akupuntur Sumber data 

Praktisi Akupuntur 

  
Masalah 

Perilaku 

Pengambilan Keputusan 

Aplikasi Pengambilan Keputusan 

  

  

  

Kecepatan diagnosa 

Kelengkapan data 

Kategorisasi data 

Platform aplikasi 

 

Berikutnya, adalah tahap menentukan deskriptor dengan melakukan 

pendekatan indikator dengan sub-variabel. Penentuan indikator dari sub variabel 

dapat dilihat dalam tabel 3.3. 
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Tabel 3.3 Tabel Pendekatan Indikator terhadap Sub Variabel 

Variable  Sub Variable Indikator Deskriptor   

Akupuntur 

Data Akupuntur Sumber data sumber data yang lengkap dan jelas 1 

Praktisi 

Akupuntur 
Masalah masalah yang sering dihadapi 3 

  Perilaku kebiasaan saat menghadapi masalah 4 

Pengambilan 

Keputusan 

Aplikasi 

Pengambilan 

Keputusan 

Kecepatan 

diagnosa 

menentukan penyakit dan tindakan 

terapi 
2 

  
Kelengkapan 

data 
data lengkap dan akurat 5 

  
Kategorisasi 

data 
Terstruktur 6 

  
Platform 

aplikasi 
Fleksibilitas 7 

 

3.1.2 Aspek Kuisioner 

 

 Aspek yang ingin digali dari kuisioner ini mencakup 2 bagian antara lain: 

1. Aspek teknologi digunakan untuk mengetahui apakah platform yang tepat 

untuk dikembangkannya aplikasi. 

2. Aspek perilaku digunakan untuk mengetahui kebiasaan responden yang 

dilakukan dalam melakukan praktek selama ini. 

3.1.3 Populasi dan Sample 

 

Penentuan sample dilakukan secara non random sampling dan metode 

purposive sampling. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah para 

praktisi akupuntur yang terdaftar di Dinas Kesehatan Surabaya dan IKNI Surabaya.  

Dari jumlah praktisi akupuntur di Surabaya sebanyak 579 orang, diambil 

beberapa orang sebagai sample yang digunakan dalam survey. Penentuan besar 
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sample dari populasi ditentukan dengan menggunakan rumus statistik (rumus Slovin) 

berikut ini: 

 

n = jumlah sample, N = jumlah populasi, e = toleransi terjadinya kesalahan 

3.1.4 Data Hasil Kuisioner 

 

Dengan menggunakan rumus Slovin dan toleransi terjadinya kesalahan 

sebesar 10%, maka dapat dihitung jumlah sample yang dibutuhkan dalam survey ini 

adalah sebanyak 85 orang. Penyebaran kuisioner dilakukan pada sample praktisi 

akupuntur yang sudah dipilih secara acak. Di bawah ini hasil survey tersebut akan 

ditampilkan berupa tabel dan grafik agar lebih mudah dipahami oleh pembaca.  

 

Tabel 3.4 Pertanyaan 1 kuisioner 

Pertanyaan ke-1 Sebagai praktisi akupuntur, selama ini, dari manakah 

anda menambah wawasan anda mengenai akupuntur? 
F 

Pilihan Jawaban 

Buku Diktat Akupuntur 37 

E-book 5 

Kamus Akupuntur 15 

Website Akupuntur 28 

Total Responden  85 
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Sumber Wawasan Praktisi Akupuntur

37

5

15

28

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Buku

E-book

Kamus

Website

Gambar 3.1 Grafik Sumber Wawasan 

 

Dari tabel 3.4 dapat disimpulkan bahwa selama ini 43.52% atau sebanyak 37 

orang dari 85 orang dari sample praktisi akupuntur selama ini masih menggunakan 

buku sebagai sumber pengetahuan mereka. Pilihan kedua yang dipilih adalah e-book 

yang dipilih  oleh 5.88% yaitu sebanyak 5 orang. Sementara sejumlah 15 orang atau 

17.64% orang memilih menambah wawasan mereka dari kamus akupuntur. Sisanya 

sebesar  33% atau sebanyak 28 orang menyatakan bahwa selama ini mereka 

menambah pengetahuan mereka dengan mengakses website akupuntur. Hal ini 

menunjukkan bahwa selama ini para praktisi akupuntur sudah cukup banyak yang 

mengakses internet untuk menambah wawasan mereka mengenai akupuntur.  
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Tabel 3.5 Pertanyaan 2 kuisioner 

Pertanyaan ke-2 Berapa lama waktu yang biasa anda gunakan untuk 

melakukan diagnosa suatu penyakit pada pasien anda? 
F 

Pilihan Jawaban 

< 5 Menit 7 

5 -  10 Menit 13 

> 10 Menit 65 

Total Responden  85 

Grafik Waktu Diagnosa
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Gambar 3.2 Grafik Waktu Diagnosa 

 

Dari tabel 3.5 dapat disimpulkan bahwa sebanyak 8.24% dari sample praktisi  

akupuntur menghabiskan waktu kurang dari 5 menit untuk mendiagnosa penyakit 

pada pasien mereka. Sementara sebanyak 15.3% menyatakan bahwa diperlukan 

waktu antara 5 hingga 10 menit untuk melakukan diagnosa penyakit pada pasien 

mereka. Sisanya yaitu sebesar 76.47% atau 65 orang menyatakan bahwa biasanya 
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diperlukan waktu lebih dari 10 menit untuk dapat melakukan diagnosa penyakit pada 

seorang pasien. Berdasarkan jawaban untuk pertanyaan ini, maka bisa dilihat adanya 

kebutuhan pasar akan suatu solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi 

oleh praktisi akupuntur dalam melakukan prakteknya. 

 

Tabel 3.6 Pertanyaan 3 kuisioner 

Pertanyaan ke-3 Masalah apakah yang paling sering anda alami dalam 

praktek? 
F 

Pilihan Jawaban 

Kesulitan diagnosa penyakit karena banyaknya kombinasi 

gejala yang mirip 
43 

Kesulitan menentukan tindakan terapi yang tepat untuk suatu 

penyakit 
29 

Kesulitan menemukan posisi titik akupuntur 
13 

Total Responden  85 

 

Grafik Masalah dalam Praktek
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Gambar 3.3 Masalah Dalam Praktek 
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Tabel 3.6 menggambarkan permasalahan yang sering dialami oleh praktisi 

akupunturis selama menjalankan praktek akupuntur. Sebanyak 50.59% atau 43 orang 

menyatakan bahwa kesulitan yang paling berpengaruh dalam praktek akupuntur 

adalah kesulitan melakukan diagnosa penyakit dikarenakan banyaknya gejala yang 

mirip antara satu penyakit dengan penyakit lain. Permasalahan kesulitan menentukan 

tindakan terapi yang tepat untuk suatu penyakit dialami oleh sebanyak 34.11% atau 

sebanyak 29 dari 85 orang yang dipilih menjadi sample. Sementara sebanyak 15.3% 

menyatakan kesulitan yang sering mereka alami adalah kesulitan dalam menemukan 

posisi titik akupuntur yang akan diterapi. 

 

Tabel 3.7 Pertanyaan 4 kuisioner 

Pertanyaan ke-4 Sumber informasi apa yang selama ini anda gunakan saat 

mengalami masalah dalam praktek? 
F 

Pilihan Jawaban 

Buku 
48 

Poster akupuntur 

 
12 

Website 
6 

Patung Akupuntur 
19 

Total Responden  85 
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Grafik Referensi Tambahan
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Gambar 3.4 Grafik Referensi Tambahan 

 

Dalam menghadapi permasalahan dalam praktek akupuntur, praktisi 

akupuntur akan mencari referensi untuk membantu mereka menghadapi masalah 

mereka. Dari tabel 3.7, terlihat bahwa sebanyak 56.47% atau sebanyak 48 orang 

mencari referensi tambahan di dalam buku akupuntur. Hal ini yang menurut mereka 

memakan waktu karena perlu mencocokkan kombinasi gejala yang tepat. Sebanyak 

14.12% atau 12 orang dari sample praktisi akupuntur menyatakan bahwa mereka 

biasanya melihat referensi pada poster akupuntur yang mereka tempelkan di dinding 

tempat praktek mereka. Hanya 7% saja dari jumlah praktisi yang menggunakan 

website untuk mendapatkan referensi tambahan bila menemui masalah dalam 
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berpraktek. Sisanya sebanyak 19 orang menggunakan patung akupuntur sebagai 

referensi terapi mereka. 

Berdasarkan jawaban pertanyaan tersebut, maka diketahui bagaimana perilaku 

/ kebiasaan yang biasa dilakukan oleh praktisi akupuntur saat menghadapi masalah 

dalam melakukan diagnosa atau menentukan metode terapi yang tepat untuk suatu 

penyakit. 

Tabel 3.8 Pertanyaan 5 kuisioner 

Pertanyaan ke-5 Bagaimana pendapat anda bila dibuat suatu aplikasi yang 

dapat membantu proses diagnosa ? 
F 

Pilihan Jawaban 
Bermanfaat 

56 

Tidak Bermanfaat 

 
29 

Total Responden  85 

 

Grafik Pendapat Praktisi
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Gambar 3.5 Grafik Pendapat Praktisi 
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Tabel 3.8 menunjukkan bagaimana penilaian praktisi akupuntur mengenai 

aplikasi Acupuncture Assistant. Dalam survey ini, 66% dari sample berpendapat 

bahwa bila dibuat aplikasi yang dapat membantu proses diagnosa akan  bermanfaat 

dalam membantu praktek mereka. Sementara bagi 34% dari sample berpendapat 

bahwa pembuatan aplikasi tersebut tidak bermanfaat. 

 

Tabel 3.9 Pertanyaan 6 kuisioner 

Pertanyaan ke-6 Menurut anda informasi apa saja yang penting dari suatu 

data akupuntur? (Pilih lebih dari satu) 
F 

Pilihan Jawaban 

Nama penyakit umum 
85 

Penjelasan penyakit 
85 

Penyebab suatu penyakit 
23 

Nama dan penjelasan gejala 
57 

Nama dan penjelasan titik akupuntur 
85 

Gambar titik akupuntur 
76 

Data metode terapi 
42 

Tingkat efektivitas suatu terapi 
17 
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Grafik Informasi Penting mengenai Aplikasi Akupuntur
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Gambar 3.6 Grafik Informasi Penting mengenai Aplikasi Akupuntur 

 

Tabel 3.9 di atas menunjukkan data apa saja yang penting terkait dengan data 

akupuntur. Jumlah totalnya lebih dari 85 karena tiap responden diperbolehkan untuk 

memilih lebih dari 1. Tingkat pentingnya data tersebutlah yang menentukan data apa 

saja yang nantinya akan dimasukkan ke dalam aplikasi Acupuncture Assistant. 
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Tabel 3.10 Pertanyaan 7 kuisioner 

Pertanyaan ke-7 Bila dikembangkan sebuah aplikasi untuk mengatasi 

masalah anda apakah platform yang cocok untuk 

mengembangkan aplikasi tersebut? 

F 

Pilihan Jawaban Desktop 7 

Web 38 

Mobile (BlackBerry, iPhone, dan gadget lainnya) 40 

Total Responden  85 

 

Grafik Platform
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Gambar 3.7 Grafik Platform 

 

Dari tabel 3.10, terlihat bahwa sebanyak 8.2% sample praktisi akupuntur 

memilih Desktop sebagai platform dikembangkannya aplikasi Acupuncture Assistant. 

Sebanyak 44.7% memilih platform web sebagai basis pengembangan aplikasi 

Acupuncture Assistant. Sisanya sebesar 47% berpendapat bahwa platform yang 

paling sesuai adalah platform mobile.  
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3.1.5 Kesimpulan Penelitian 

 

Dari survey yang telah dilakukan tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

mayoritas sample praktisi akupuntur berpendapat bahwa perlu dikembangkan suatu 

aplikasi yang bisa mempermudah mereka dalam melakukan diagnosa maupun 

mengakses data yang terkait dengan akupuntur. Platform yang dinilai paling sesuai 

dari hasil survey tersebut adalah mobile. Namun setelah dipertimbangkan lebih lanjut 

bila aplikasi ini hanya dikembangkan pada gadget tertentu, maka aplikasi ini hanya 

terbatas pada pengguna gadget tersebut. Namun bila aplikasi dikembangkan pada 

platform mobile web, siapapun bisa mengakses aplikasi ini, tidak terbatas hanya pada 

pengguna gadget tertentu saja. 

Berikut ini adalah tabel perbandingan antara web application Acupuncture 

Assistant dengan beberapa aplikasi bidang kesehatan lainnya antara lain WebMD.net, 

Interactive Acupuncture Assistant, dan POINTS.  

Interactive Acupuncture Assistant, POINTS dan WebMD.net merupakan 

aplikasi yang menyediakan informasi kesehatan, bedanya adalah dasar ilmu yang 

digunakan. Interactive Acupuncture Assistant dan POINTS menggunakan dasar ilmu 

TCM dalam aplikasinya dan tidak mendukung fitur diagnosa, sementara WebMD.net 

menggunakan dasar ilmu kedokteran barat dan mendukung fitur diagnosa. Aplikasi 

web Acupuncture Assistant yang dikembangkan dalam Tugas Akhir ini menggunakan 

dasar ilmu TCM dan mendukung fitur diagnosa penyakit. 
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Tabel 3.11 Tabel perbandingan aplikasi 

 
Acupuncture 

Assistant Web 

Application 

WebMD.net 

Interactive 

Acupunture 

Assistant 

POINTS 

Bahasa Inggris Inggris Inggris Inggris 

Gambar Ada Ada Ada Ada 

Saran Terapi Ya Ya Ya Tidak 

Fitur Diagnosa Ya Ya Tidak Tidak 

 

Platform 
Web  Web  Desktop iPad 

Base TCM Western Medicine TCM TCM 

 

3.2 Algoritma Jaringan Syaraf Tiruan 

 

Dalam aplikasi Acupuncture Assistant terdapat fitur diagnosa penyakit yang 

menggunakan algoritma Jaringan Syaraf Tiruan. Proses diagnosa dilakukan dengan 

meminta data masukan dari pengguna berupa gejala-gejala yang dialami oleh pasien, 

usia, dan jenis kelamin pasien. Hasil yang diperoleh adalah jenis penyakit yang 

kemungkinan diderita oleh pasien..  

Algoritma Jaringan Syaraf Tiruan yang ada dalam fitur diagnosa penyakit ini 

menggunakan metode perambatan mundur. Metode perambatan mundur merupakan 

metode JST yang paling banyak digunakan untuk menyelesaikan masalah yang tidak 

bisa dipisahkan secara linear (non linear separable problem). Dengan menggunakan 
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metode backpropagation maka arsitektur yang digunakan adalah arsitektur jaringan 

dengan banyak lapisan (multilayer net) yang terdiri dari satu lapisan masukan, lapisan 

tersembunyi, dan satu lapisan keluaran. Seperti yang telah dijelaskan dalam sub-bab 

2.2.3 , fungsi aktivasi yang bisa digunakan untuk jaringan dengan banyak lapisan 

dengan metode perambatan mundur adalah fungsi sigmoid. Dan untuk meningkatkan 

kecepatan proses pembelajaran maka digunakan fungsi aktivasi bipolar sigmoid 11 

sebagai berikut: 
………………………………(Persamaan 3.1) 

Alur kerja Jaringan Syaraf Tiruan, mencakup beberapa tahapan yang dimulai 

dari pemrosesan awal data lalu melalui proses inisialisasi bobot awal untuk semua 

hubungan neuron. Setelah didapatkan bobot awal, maka dilakukan perambatan maju. 

Setelah perambatan maju untuk data pertama selesai, dilakukan perhitungan 

kesalahan dan dilanjutkan dengan proses perambatan mundur. Proses berikutnya 

adalah proses revisi bobot antar neuron. Proses-proses tersebut terus dilakukan 

hingga tercapai kondisi yang ditetapkan. Gambar 3.8 menggambarkan alur kerja 

Jaringan Syaraf Tiruan.
 

                                                             
11 Fausett, Laurene, Fundamentals of Neural Networks. (Prentice Hall: 1994) 
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Gambar 3.8 Alur Kerja Jaringan Syaraf Tiruan 
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3.2.1 Pemrosesan Awal Data 

  

 Sebelum memasuki proses pembelajaran dilakukan penghitungan bobot 

dengan algoritma Jaringan Syaraf Tiruan, data yang ada di basis data harus melalui 

pemrosesan awal data terlebih dahulu yaitu dengan cara merepresentasi data kategori 

menjadi data bit. Hal ini dikarenakan fungsi aktivasi yang digunakan dalam JST 

merupakan fungsi matematika sehingga data yang akan dimasukkan ke JST harus 

dipersiapkan ke dalam format yang bisa diterima oleh Jaringan Syaraf Tiruan yaitu 

berupa angka sehingga bisa dilakukan proses pembelajaran.   

3.2.1.1 Penentuan Jumlah Neuron Lapisan Masukan 

Jaringan Syaraf Tiruan dalam Acupuncture Assistant memiliki data masukan 

berupa gejala, umur, dan jenis kelamin. 

1. Data Masukan Gejala  

 Sebenarnya terdapat 300 gejala penyakit dalam buku “Specific Acupoints 

Therapy of Chinese Acupuncture” yang digunakan sebagai referensi dalam 

pembuatan aplikasi Acupuncture Assistant. Namun dalam penelitian ini, gejala-gejala 

tersebut telah dikategorikan oleh dr. Zhang Wu Jun, sehingga didapatkan 76 gejala. 

Tabel 3.12 merupakan daftar gejala yang ada di database. Kombinasi dari satu atau 

lebih gejala tersebut menandakan suatu penyakit misalnya: Abnormality of qi flow, 

Deficiency of body fluid, Diarrhea, Invasion of pathogenic heat, Problems of 

stomach, dan Profuse sweating menunjukkan penyakit typhoid fever. 
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Tabel 3.12 Daftar gejala 

ID Symptomname 

1 Abdominal pain 

2 Abnormality of blood flow 

3 Abnormality of fetus 

4 Abnormality of qi flow 

5 Abnormality of shen 

6 Accumulation of phlegm 

7 Accumulation of rheum 

8 Accumulation of toxin 

9 Alcohol indulgence 

10 
Combinations of internal and external pathogenic 

factors 

11 Constipation 

12 Cough and sneeze 

13 Deficiency of blood 

14 Deficiency of body fluid 

15 Deficiency of brain or marrow 

16 Deficiency of essence 

17 Deficiency of Qi 

18 Deficiency of Yang 

19 Deficiency of Yin 

20 Diarrhea 

21 Disharmony between organs 

22 Dysfunction of ZhangFu organs 

23 Epigastric pain 

24 Excess of greasy food 

25 Excess of spicy food 

26 Excess of sweet food 

27 Food poisoning 

28 Hearing difficulties 

29 Incontinence of urine 

30 Injury of meridians 

31 Injury of nipples 

32 Injury of vessels 

33 Invasion of pathogenic cold 

34 Invasion of pathogenic dampness 

35 Invasion of pathogenic heat 

36 Invasion of pathogenic wind 

37 Irregular diet 

38 Loss of hair 

  

ID Symptomname 

39 Malnutrition 

40 Obstruction of orifices 

41 Obstruction of phlegm 

42 Overstrain or fatigue 

43 
Overthinking, fear, overstress, worry or emotional 

factors 

44 Pain on head 

45 Problem of skin 

46 Problems during delivery 

47 Problems during lactating period 

48 Problems during menstrual period 

49 Problems in Chong meridian 

50 Problems in Dai meridian 

51 Problems in Du meridian 

52 Problems in Ren meridian 

53 Problems in ShaoYang meridian 

54 Problems in YangMing meridian 

55 Problems of bladder 

56 Problems of bones 

57 Problems of gallbladder 

58 Problems of heart 

59 Problems of intestines 

60 Problems of joints 

61 Problems of kidney 

62 Problems of liver 

63 Problems of lung 

64 Problems of middle energizer 

65 Problems of muscles 

66 Problems of spleen 

67 Problems of stomach 

68 Problems of tendons 

69 Problems of uterus 

70 Problems of eyes 

71 Profuse sweating 

72 Sexual intemperance 

73 Uncomfortable throat 

74 Uncontrollable tremor 

75 Vomiting 

76 Weak body constitution 
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 Tabel 3.13 merupakan potongan tabel (tabel lengkap terlampir) yang 

menunjukkan relasi antara kombinasi gejala dengan penyakit. Kolom s1 hingga 

s76 mewakili gejala penyakit. Karena yang digunakan adalah fungsi aktivasi 

bipolar sigmoid, maka interval yang digunakan bernilai 1 atau -1. Nilai 1 

menunjukkan bahwa sebuah gejala berhubungan dengan suatu penyakit, namun 

sebaliknya nilai -1 menandakan bahwa sebuah gejala tidak terkait dengan suatu 

penyakit. 
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Tabel 3.13 Tabel Perpaduan gejala dan penyakit 

 



55 

2. Data Masukan Kategori Jenis Kelamin

Di dalam basis data, gender menunjukkan pasien dengan jenis kelamin apa 

yang dapat mengalami suatu penyakit. Bila dalam basis data suatu penyakit 

terdapat huruf M yang merepresentasikan jenis kelamin pria maka berarti penyakit  

tersebut hanya bisa diderita oleh pria. Bila pada penyakit terdapat huruf F yang 

merepresentasikan jenis kelamin wanita maka penyakit tersebut hanya bisa 

diderita oleh wanita. Sementara untuk penyakit yang terdapat huruf A yang 

merepresentasikan semua jenis kelamin yang berarti penyakit tersebut bisa 

dialami oleh baik pria maupun wanita. Tabel 3.14 merupakan contoh kategori 

jenis kelamin yang terdapat dalam basis data Acupuncture Assistant. 

Tabel 3.14 Tabel Hubungan Jenis Kelamin dengan penyakit 

Diseasename Gender 

Influenza A 

Male Infertility M 

Female Sterility F 

Dalam melakukan pengolahan data awal untuk kategori jenis kelamin, 

huruf „g‟ digunakan untuk mewakili atribut gender. Sebagaimana yang telah 

disebutkan di atas, dalam aplikasi Acupuncture Assistant terdapat 3 kategori jenis 

kelamin antara lain: pria(M), wanita(F), dan semua jenis kelamin(A). Untuk 

menampung kategori tersebut maka ditampung dalam 2 bit seperti pada tabel 3.15. 

Tabel 3.15 Tabel Representasi Gender 

Gender 
Representasi 

Huruf 

Representasi 

Angka 
g1 g2 

Pria M 1 -1 1 

Wanita F 2 1 -1

Semua A 3 1 1 
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3. Data Masukan Kategori Umur 

Dalam tabel penyakit basis data Acupuncture Assistant, agerange 

menunjukkan kategori usia pasien yang dapat mengalami suatu penyakit. Bila 

dalam basis data suatu penyakit terdapat huruf A yang merepresentasikan kategori 

usia di bawah 12 tahun maka berarti penyakit tersebut hanya bisa diderita oleh 

pasien di bawah 12 tahun. Bila pada penyakit terdapat huruf B yang 

merepresentasikan kategori usia di antara 12 – 52 tahun yang berarti penyakit 

tersebut hanya bisa diderita oleh pasien berusia antara 12 – 52 tahun. Sementara 

untuk penyakit yang terdapat huruf C yang merepresentasikan kategori usia di atas 

52 tahun yang berarti penyakit tersebut bisa dialami oleh pasien berusia di atas 52 

tahun. Penyakit yang terdapat huruf D merepresentasikan kategori penyakit yang 

bisa dialami oleh semua pasien di usia berapa pun. Tabel 3.16 menunjukkan  

representasi usia pada basis data Acupuncture Assistant. 

Tabel 3.16 Tabel representasi usia dalam basis data 

Agerange 
Representasi 

Huruf 

< 12 years A 

12 – 52 years B 

> 52 years C 

All D 

 

Dalam data masukan, huruf „a‟ digunakan untuk mewakili atribut 

agerange. Dalam aplikasi Acupuncture Assistant terdapat 4 kategori usia. Untuk 

menampung kategori tersebut maka ditampung dalam 2 bit seperti terlihat pada 

tabel 3.17.  
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Tabel 3.17 Tabel representasi usia 

Agerange 
Representasi 

Angka 
a1 a2 

< 12 years 1 -1 1 

12 – 52 years 2 1 -1 

> 52 years 3 1 1 

All 0 -1 -1 

 

 Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Jaringan 

Syaraf Tiruan yang digunakan dalam penentuan bobot dan bias, memerlukan 

sebanyak 80 neuron masukan yang terdiri dari 76 neuron yang merepresentasikan 

gejala, 2 neuron  yang merepresentasikan kategori jenis kelamin dan 2 neuron 

untuk merepresentasikan kategori umur. 

 

3.2.1.1 Penentuan Jumlah Neuron Keluaran 

 

Dalam Acupuncture Assistant, terdapat 141 penyakit yang masing-masing 

diwakili oleh sebuah diseaseid yang bertipe integer. Jumlah neuron keluaran yang 

digunakan dalam aplikasi Acupuncture Assistant diperoleh dengan persamaan: 

m  2
n 

 

Gambar 3.9 Persamaan perhitungan bit 

 

Dari persamaan tersebut, m merupakan jumlah penyakit dan n adalah 

jumlah neuron yang dibutuhkan. Dengan m = 141 maka n = 8 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa jumlah neuron yang diperlukan adalah sebanyak 8 bit. 
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Data keluaran dalam aplikasi Acupuncture Assistant diwakili dengan huruf 

„d‟. Seperti yang telah dijelaskan di atas, dalam aplikasi Acupuncture Assistant 

terdapat 141 penyakit yang diwakili dengan diseaseid. Diseaseid ini perlu diubah 

menjadi biner sepanjang 8 bit. Karena yang digunakan adalah fungsi aktivasi 

bipolar maka untuk bit yang berisi angka 0 diganti dengan angka -1. Dengan 

demikian, data keluaran ini akan menghasilkan sebuah diseaseid. Karena 

sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab 2, Jaringan Syaraf Tiruan yang memiliki 

banyak data keluaran akan menampilkan hasil yang kurang sesuai bila 

dibandingkan dengan jaringan dengan data keluaran tunggal. 

Tabel 3.18 Tabel konversi diseaseid menjadi 8 bit 

Diseaseid d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 

1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 

2 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 

3 -1 1 1 -1 -1 -1 1 1 

4 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 

5 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 

141 1 -1 -1 -1 1 1 -1 1 
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3.2.1.2 Penentuan Jumlah Lapisan Tersembunyi 

Pada tahun 1986, Instant Physician, sebuah aplikasi kesehatan yang 

mendukung fitur diagnosa berdasarkan kombinasi gejala, dikembangkan dengan 

menggunakan algoritma Jaringan Syaraf Tiruan menggunakan arsitektur JST lapis 

tunggal. Setelah melalui proses pembelajaran, Aplikasi Instant Physician dapat 

menghasilkan diagnosa yang baik walaupun struktur Jaringan Syaraf Tiruan yang 

digunakan sangat sederhana.
 12  

Pada aplikasi Instant Physician, tanpa menggunakan lapisan tersembunyi, 

bisa menghasilkan suatu hasil diagnosa yang baik. Untuk meningkatkan akurasi 

dalam aplikasi Acupuncture Assistant, maka dalam pembuatan Tugas Akhir 

Acupuncture Assistant ini, jumlah lapisan tersembunyi yang digunakan adalah 1.  

 

3.2.1.3 Penentuan Jumlah Neuron Tersembunyi 

 

Jumlah neuron pada lapisan tersembunyi ditentukan dengan menggunakan 

pendekatan dengan teori yang ada dalam sub-bab 2.2.1 yaitu sebanyak 2/3 dari 

jumlah neuron pada lapisan masukan dijumlahkan dengan jumlah neuron pada 

lapisan keluaran. Dengan digunakannya 80 neuron pada lapisan masukan dan 8 

neuron pada lapisan keluaran, maka jumlah neuron pada lapisan tersembunyi yang 

digunakan dalam JST ini adalah sebanyak 60 neuron.Arsitektur dapat dilihat pada 

gambar 3.10. Pada gambar 3.10, neuron masukan diwakili dengan huruf X, 

neuron pada lapisan tersembunyi diwakili dengan huruf Z dan neuron keluaran 

diwakili dengan huruf Y. 

                                                             
12 Fausett, Laurene, Fundamentals of Neural Networks. (Prentice Hall: 1994) 
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Gambar 3.10 Bentuk Arsitektur JST dalam Acupuncture Assistant 

 

3.2.2  Algoritma Inisialisasi Bobot 

 Sebelum dilakukan proses pembelajaran terhadap data masukan dan 

keluaran diperlukan bobot awal. Penentuan bobot awal dilakukan secara random / 

acak antara nilai -0.5 hingga 0.5. Proses inisialisasi bobot ini dilakukan pada 

semua hubungan yang ada antara neuron pada lapisan masukan dengan lapisan 

tersembunyi dan hubungan yang ada antara neuron pada lapisan tersembunyi dan 

lapisan keluaran. Segmen algoritma 3.1 merupakan pseudocode dari proses 

penentuan bobot awal antar neuron. 

Output 

neuron 

Hidden 

neuron 

Input 

neuron 

Hidden 

bias 

Input 

bias 
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Segmen Algoritma 3.1Pseudocode inisialisasi bobot 

 

3.2.3 Algoritma Perambatan Maju 

 Proses perambatan maju, dilakukan dimulai dari lapisan paling awal yaitu 

lapisan masukan, lapisan tersembunyi hingga mencapai lapisan keluaran. Segmen 

algoritma 3.2 merupakan pseudocode dari proses perambatan maju. 

Algoritma inisialisasi bobot 

//Fungsi: untuk menentukan bobot pada hubungan tiap neuron 

secara acak 

//Input: jumlah neuron masukan (sebanyak gejala, jenis kelamin 

dan usia) 

// Ouput: bobot acak 

Perulangan dari 0 hingga sejumlah neuron masukan{ 

 perulangan dari 1 hingga sejumlah neuron tersembunyi{ 

 set bobot acak antara antara neuron masukan dan neuron 

 tersembunyi antara -0.5 hingga 0.5 

 akhir perulangan} 

akhir perulangan} 

 

Perulangan dari 0 hingga sejumlah neuron tersembunyi{ 

 perulangan dari 1 hingga sejumlah neuron keluaran{ 

 set bobot acak antara antara neuron tersembunyi dan 

neuron keluaran antara -0.5 hingga 0.5 

 akhir perulangan} 

akhir perulangan} 
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Segmen Algoritma 3.2 Pseudocode perambatan maju 

 

3.2.4 Perambatan Mundur 

 Proses yang dilakukan setelah perambatan mencapai neuron di lapisan 

keluaran adalah perambatan mundur. Proses perambatan mundur dimulai dari 

lapisan keluaran lalu mundur hingga lapisan tersembunyi. Segmen algoritma 3.3 

menjelaskan proses perambatan mundur yang terjadi 

 

Segmen Algoritma 3.3 Pseudocode perambatan mundur 

Algoritma Perambatan Mundur 

//Fungsi: melakukan algoritma perambatan mundur 

//Input: Nilai Error 

//Output: Selisih Bobot 

Mencapai lapisan keluaran 

menghitung selisih keluaran yang dihasilkan dengan keluaran 

yang ditargetkan 

mulai proses perambatan mundur untuk menghitung error tiap 

lapisan. 

melakukan fungsi revisi bobot 

Algoritma Perambatan maju 

//Fungsi: melakukan algoritma perambatan maju 

//Input: array berisi data awal (kombinasi gejala, umur dan 

jenis kelamin dengan penyakit) 

//Output: ID penyakit 

Mengambil data awal dari array 

Perulangan dari 1 hingga sejumlah neuron tersembunyi{ 

     Perulangan dari 0 hingga sejumlah neuron masukan{ 

     sinyal masukan diproses dan dikirim ke neuron 

tersembunyi 

     aktivasi sinyal masukan 

     akhir perulangan} 

akhir perulangan} 

Perulangan dari 1 hingga sejumlah neuron keluaran{ 

     Perulangan dari 0 hingga sejumlah neuron 

tersembunyi{ 

     sinyal diproses dan dikirim ke neuron keluaran 

     aktivasi sinyal 

     akhir perulangan} 

akhir perulangan} 

Akhir perulangan} 
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3.2.5 Revisi Bobot 

 Tahap terakhir dari satu perulangan Jaringan Syaraf Tiruan adalah tahap 

untuk melakukan revisi bobot sesuai dengan selisih yang ditemukan pada tahap 

backpropagation. Segmen algoritma 3.4 merupakan pseudocode untuk melakukan 

revisi bobot. 

 

Segmen Algoritma 3.4 Pseudocode revisi bobot 

3.2.2 Perhitungan Root Mean Square Error 

 

 Segmen algoritma 3.5 merupakan pseudocode dari proses penghitungan 

Root Mean Square Error yang digunakan sebagai kondisi berhentinya proses 

pembelajaran.

 

Segmen Algoritma 3.5 Pseudocode perhitungan Root Mean Square Error 

Algoritma Perhitungan RMSE 

//Fungsi: untuk menghitung RMSE 

//Input: Total Square Error 

//Output: nilai RMSE 

Mengambil hasil perhitungan Total Square Error 

 Membagi nilai TSE dengan banyaknya data yang dilatih 

 Hasil pembagian tersebut di akar 

Algoritma Revisi Bobot 

//Fungsi: untuk melakukan perubahan bobot 

//Input: bobot lama 

//Output: bobot baru 

Perulangan dari 0 hingga sejumlah neuron masukan{ 

 perulangan dari 1 hingga sejumlah neuron tersembunyi{ 

 penyesuaian bobot antara neuron masukan dengan neuron  

      tersembunyi sesuai selisih yang didapatkan 

 akhir perulangan} 

akhir perulangan} 

Perulangan dari 0 hingga sejumlah neuron tersembunyi{ 

 perulangan dari 1 hingga sejumlah neuron keluaran{ 

 penyesuaian bobot antara neuron tersembunyi dengan 

      neuron keluaran sesuai selisih yang didapatkan 

 akhir perulangan} 

akhir perulangan} 
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3.2.3 Penentuan Titik Akupuntur 

 

Setelah didapatkan suatu hasil diagnosa berupa penyakit dari fitur 

diagnosa penyakit pada aplikasi Acupuncture Assistant, maka berikutnya 

dilakukan penentuan titik akupuntur apa saja yang harus diterapi. Data mengenai 

titik akupuntur apa yang harus diterapi untuk suatu penyakit tersimpan dalam 

basis data. Untuk dapat mengakses daftar titik akupuntur yang perlu diterapi, 

maka akan digunakan query SQL dengan cara kerja sebagai berikut seperti pada 

segmen algoritma 3.6: 

 

Segmen Algoritma 3.6 Pseudocode penentuan titik akupuntur 

 

3.3 Use Case 

 

Pengguna dari Acupuncture Assistant ini ditargetkan untuk praktisi 

akupuntur. Dalam aplikasi ini, pengguna dapat menampilkan daftar gejala, daftar 

penyakit, daftar titik akupuntur yang tersimpan di dalam basis data. Fitur utama 

dalam aplikasi ini adalah fitur diagnosa penyakit berdasarkan gejala yang 

dikeluhkan pasien. Diagnosa penyakit tersebut berdasarkan pada bobot yang 

didapatkan dari proses pembelajaran terawasi yang dilakukan pada set 

Algoritma Penentuan Titik akupuntur 

//Fungsi: Menentukan titik akupuntur untuk suatu penyakit 

//Input: ID penyakit yang dipilih 

//Output: daftar titik akupuntur 

Mengambil daftar seluruh titik akupuntur yang ada di basis 

data 

 Mengambil diseaseid yang dipilih 

 Memeriksa hubungan antara suatu penyakit dengan titik  

      akupuntur 

 mengambil daftar titik akupuntur yang terhubung dengan 

      penyakit saja 
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pembelajaran. Algoritma yang digunakan dalam aplikasi ini adalah Jaringan 

Syaraf Tiruan  Berikut ini adalah penjelasan mengenai fitur aplikasi: 

1. View Disease List: pengguna dapat melihat daftar seluruh penyakit 

yang disimpan dalam basis data aplikasi ini. Daftar penyakit di sini 

memberikan informasi mengenai penyakit apa saja yang tercakup 

dalam aplikasi ini. Dari fitur ini, pengguna dapat juga melakukan: 

a. View Disease Info: menampilkan detail mengenai suatu penyakit 

tertentu yang ada di basis data. 

b. Search Disease: mencari nama penyakit yang ingin diketahui. 

2. View Symptom List: pengguna dapat melihat daftar seluruh gejala 

yang tersimpan di basis data aplikasi ini. Daftar gejala di sini 

memberikan informasi mengenai gejala apa saja yang tercakup dalam 

aplikasi ini. Dari fitur ini, pengguna dapat melakukan: 

a. View Symptom Info: menampilkan detail mengenai suatu gejala 

tertentu dari dalam basis data. 

b. Search Symptom: mencari nama gejala yang ingin diketahui. 

3. View Acupoint List: pengguna dapat melihat daftar seluruh titik 

akupuntur yang tersimpan di basis data aplikasi ini. Daftar titik 

akupuntur ini memberikan informasi mengenai titik akupuntur apa 

saja yang tercakup dalam aplikasi ini. Dalam fitur ini, pengguna dapat 

melakukan: 

a. View Acupoint Info: menampilkan detail mengenai suatu titik 

akupuntur dari dalam basis data. 
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b. Search Acupoint: mencari nama titik akupuntur tertentu yang ingin 

diketahui. 

4. Diagnose Symptom: merupakan fitur aplikasi ini yang memungkinkan 

pengguna untuk memasukkan gejala atau keluhan yang dirasakan oleh 

pasien dan didapat hasil diagnosa berisi nama penyakit yang 

kemungkinan diderita oleh pasien, disertai dengan penjelasan 

mengenai penyakit tersebut, gejala yang terkait, saran terapi, dan titik 

terapi yang digunakan. 

Gambar 3.11 menggambarkan use case diagram dari aplikasi Acupuncture 

Assistant. 
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Gambar 3.11 Use Case Pengguna 
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3.4 Sequence Diagram 

 

Untuk melakukan pencarian pada halaman symptom, seorang pengguna 

perlu melakukan akses melalui mobile browser, kemudian masuk ke navigasi 

View Symptom, setelah itu, pengguna memasukkan kata kunci yang ingin dicari 

lalu menekan tombol Search. Mobile browser akan mengakses basis data yang 

ada di server dan mengeksekusi query pencarian berdasarkan kata kunci yang 

dicari, server mengembalikan hasil pencarian yang dikirimkan pada halaman 

Symptom untuk ditampilkan kepada pengguna yang ingin mengaksesnya. Proses 

tersebut seperti terlihat pada gambar 3.12. 

 

Gambar 3.12 Sequence Diagram Pengguna mengakses halaman symptom 

 

Untuk melakukan pencarian pada halaman disease, seorang pengguna 

perlu melakukan akses melalui mobile browser, kemudian masuk ke navigasi 

View Disease, setelah itu, pengguna memasukkan kata kunci yang ingin dicari lalu 
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menekan tombol Search. Mobile browser akan mengakses basis data yang ada di 

server dan mengeksekusi query pencarian berdasarkan kata kunci yang dicari, 

server mengembalikan hasil dan mengkirimkan pada halaman Disease untuk 

ditampilkan kepada pengguna yang ingin mengaksesnya. Urutan proses tersebut 

dapat terlihat pada gambar 3.13. 

 

Gambar 3.13 Sequence Diagram Pengguna mengakses halaman disease 

 

Untuk melakukan pencarian pada halaman Acupoint, seorang pengguna 

perlu melakukan akses melalui mobile browser, kemudian masuk ke navigasi 

View Acupoints, setelah itu, pengguna memasukkan kata kunci yang ingin dicari 

lalu menekan tombol Search. Mobile browser akan mengakses basis data yang 

ada di server dan mengeksekusi query pencarian berdasarkan kata kunci yang 

dicari, server mengembalikan hasil pencarian yang akan ditampilkan kepada 

pengguna yang ingin mengaksesnya. Proses ini digambarkan dengan gambar 3.14. 
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Gambar 3.14 Sequence Diagram Pengguna mengakses halaman acupoint 

 

Untuk melakukan diagnosa penyakit seorang pengguna perlu melakukan 

akses melalui mobile browser, kemudian masuk ke navigasi Diagnose Symptom, 

setelah itu, pengguna memasukkan parameter yang diminta yaitu jenis kelamin, 

usia dan kombinasi gejala yang dirasakan oleh pasien. Mobile browser akan 

mengakses basis data yang ada di server dan mengeksekusi query pencarian 

berdasarkan kata kunci yang dicari, server mengembalikan hasil yang dicari 

kemudian hasil pencarian tersebut dikirimkan pada halaman Disease untuk 

ditampilkan kepada pengguna yang ingin mengaksesnya. Gambar 3.15 

menggambarkan urutan proses diagnosa. 



71 

 

 

 

Gambar 3.15 Sequence Diagram Pengguna mengakses halaman diagnose 

  

3.5 Diagram Alur Data 

 

Pada gambar 3.16 yang menggambarkan diagram arus data, terlihat 

bagaimana arus data yang terjadi di aplikasi Acupuncture Assistant.  

 

Gambar 3.16 Diagram Alur Data Level 0 
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Bila ditampilkan pada Diagram Alur Data Level 1, maka akan terlihat 

seperti pada gambar 3.17. Pengguna dapat melakukan View dan Search Symptom 

lalu mendapatkan kembalian berupa List of Symptom, View and Search Disease 

dan mendapat kembalian berupa List of Disease, View dan Search Acupoint dan 

mendapatkan kembalian berupa List of Acupoint, dan melakukan Diagnose 

Symptom untuk mendapatkan kembalian berupa Disease. 

 

 
 

Gambar 3.17 Diagram Alur Data Level 1 
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3.6 Diagram Relasional Entitas 

 

Dalam ERD Acupuncture Assistant terdapat 6 entitas antara lain 

SYMPTOM, DISEASE, SYMPTOMINDISEASE, ACUPOINTS, 

ACUPOINTSFORDISEASE dan WEIGHT. Entitas SYMPTOM berisi hal-hal 

yang terkait dengan gejala penyakit antara lain symptomid, symptomname dan 

symptomdescription. Entitas DISEASE berisi hal-hal yang terkait dengan 

penyakit antara lain diseaseid, diseasename, diseasedescription, specificsymptom, 

diseasecategory, gender, dan agerange. Entitas SYMPTOMINDISEASE 

merupakan entitas penghubung antara entitas SYMPTOM dan DISEASE yang 

berisi symptomid dan diseaseid. Entitas ACUPOINTS berisi hal-hal yang terkait 

dengan titik akupuntur antara lain acupointid, acupointname, acupointdescription, 

acupointcode, acupointfuction, acupointlocation, acupointpicture, dan 

therapymethod. Entitas ACUPOINTSFORDISEASE merupakan entitas 

penghubung antara entitas ACUPOINTS dan DISEASE yang berisi acupointid 

dan diseaseid.  

Entitas WEIGHT merupakan entitas yang digunakan untuk menyimpan 

bobot dan bias yang didapat dari proses pembelajaran data. 

Setiap entitas tersebut, memiliki hubungan yang berbeda dengan entitas 

berikutnya. Berikut ini adalah hubungan antar entitas yang terdapat pada Aplikasi 

Acupuncture Assistant sebagaimana terlihat pada gambar 3.18: 

1. Relasi many to many antara entitas DISEASE dan SYMPTOM 

2. Relasi many to many antara entitas DISEASE dan ACUPOINT 
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Gambar 3.18 Diagram Relasi Entitas 

 

Tabel SYMPTOMINDISEASE merupakan tabel yang dihasilkan dari 

proses normalisasi dari hubungan antara tabel DISEASE dengan tabel 

SYMPTOM. Sementara tabel ACUPOINTSFORDISEASE merupakan tabel yang 

dihasilkan dari normalisasi hubungan ACUPOINTS dengan DISEASE. 

 

Tabel 3.19 berikut ini adalah struktur tabel dari tabel DISEASE pada basis 

data yang berfungsi untuk menyimpan data penyakit. 

Tabel 3.19 Struktur tabel DISEASE 

 

No Nama Kolom Tipe Constraint Keterangan 

1 Diseaseid INTEGER PK, NOT NULL ID penyakit 

2 Diseasename VARCHAR  NOT NULL Nama penyakit 

3 Diseasedescription VARCHAR NOT NULL 
Deskripsi mengenai 

penyakit 

4 Specificsymptom VARCHAR NOT NULL 
Gejala spesifik dari suatu 

penyakit 

5 Diseasecategory VARCHAR NOT NULL Kategori penyakit 

6 Agerange CHAR NOT NULL Cakupan usia penderita 

7 Gender CHAR NOT NULL Jenis kelamin penderita 
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Tabel 3.20 merupakan struktur tabel SYMPTOM yang ada pada basis data 

Acupuncture Assistant. Tabel ini berfungsi untuk menampung detail gejala: 

 

Tabel 3.20 Struktur tabel SYMPTOM 

 

No Nama Kolom Tipe Constraint Keterangan 

1 Symptomid INTEGER PK, NOT NULL ID gejala 

2 Symptomname VARCHAR  NOT NULL Nama gejala 

3 symptomdescription VARCHAR NOT NULL Deskripsi mengenai gejala 

 

Tabel 3.21 menunjukkan struktur tabel ACUPOINTS yang ada di dalam 

basis data. Tabel ini berfungsi untuk menampung detail titik akupuntur.  

 

Tabel 3.21 Struktur tabel ACUPOINTS 

 

No Nama Kolom Tipe Constraint Keterangan 

1 Acupointid INTEGER PK, NOT NULL ID acupoint 

2 Acupointname VARCHAR  NOT NULL Nama acupoint 

3 Acupointcode VARCHAR NOT NULL 
Kode international 

acupoint 

4 acupointdescription VARCHAR NOT NULL 
Deskripsi mengenai 

acupoint 

5 Acupointfungsi VARCHAR NOT NULL Fungsi acupoint 

6 Acupointlocation VARCHAR NOT NULL Lokasi acupoint 

7 Acupointpicture VARCHAR NOT NULL Gambar acupoint 

8 Therapymethod VARCHAR NOT NULL Metode terapi 

 

Tabel 3.2.2 menunjukkan structur tabel SYMPTOMINDISEASE yang 

merupakan hasil normalisasi hubungan many to many pada tabel SYMPTOM 

dengan DISEASE. 
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Tabel 3.22 Struktur tabel SYMPTOMINDISEASE 

 

No Nama Kolom Tipe Constraint Keterangan 

1 Diseaseid INTEGER FK, NOT NULL ID penyakit 

2 Symptomid INTEGER  FK, NOT NULL ID gejala 

 

Tabel 3.23 berikut ini merupakan struktur tabel 

ACUPOINTSFORDISEASE yang merupakan hasil normalisasi antara tabel 

ACUPOINT dengan DISEASE yang memiliki hubungan many to many. 

 

Tabel 3.23 Struktur tabel ACUPOINTSFORDISEASE 

 

No Nama Kolom Tipe Constraint Keterangan 

1 Diseaseid INTEGER FK, NOT NULL ID penyakit 

2 Acupointid INTEGER FK, NOT NULL ID acupoint 

 

3.7 Arsitektur Sistem 

 

Aplikasi Acupuncture Assistant memiliki arsitektur sistem seperti pada 

gambar 3.19.  Pengguna mengakses aplikasi Acupuncture Assistant melalui 

mobile browser, Mobile browser melakukan permintaan data pada server. Server 

melakukan pengambilan data dari basis data dengan menggunakan query dan 

dikembalikan pada mobile browser. Setelah hasil query didapatkan, maka server 

akan mengirimkan kembali hasil yang diinginkan ke mobile browser pada 

pengguna. 

Aplikasi Acupuncture Assistant merupakan aplikasi yang berjalan di server 

sehingga tidak tergantung pada browser yang digunakan oleh penggunanya dan 

dapat menyesuaikan tampilan dengan mobile browser. Selain itu, aplikasi 
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Acupuncture Assistant juga dapat diakses melalui web browser yang ada pada 

desktop. 

Data yang terdapat dalam basis data tidak dapat diubah oleh pengguna aplikasi 

Acupuncture Assistant. Pada pembuatan tugas akhir ini, server yang digunakan 

masih menggunakan komputer pribadi. 

 

 

Gambar 3.19 Arsitektur Sistem Aplikasi Acupuncture Assistant 
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3.8 Desain Awal Tampilan 

 

3.8.1 Halaman Symptom List 

 

Pada halaman Symptom List, terdapat daftar dari semua gejala yang 

tersimpan di basis data. Masing-masing dari gejala tersebut berupa link yang 

terhubung dengan detail dari masing-masing gejala tersebut. Selain daftar gejala 

dari basis data, di halaman Symptom List ini juga terdapat Search bar, yang 

berupa textfield tempat memasukkan kata kunci.  

 
Gambar 3.20 Tampilan Halaman Symptom List 
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3.8.2 Halaman Symptom Detail 

 

Tampilan Halaman Symptom Detail berisi detail dan daftar penyakit yang 

terkait. Di halaman ini tersedia Search bar, yang berupa textfield tempat 

mengisikan kata kunci yang diinginkan. Setelah memasukkan kata kunci,  

pengguna menekan tombol Search. 

 
Gambar 3.21 Tampilan Halaman Symptom Detail 
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3.8.3 Halaman Disease List 

 

Tampilan Halaman Disease List berisi daftar penyakit yang tersimpan di 

basis data. Selain itu juga tersedia, daftar gejala yang digambarkan dalam penyakit 

tersebut. Di halaman ini juga terdapat Search bar, yang berupa textfield tempat 

mengisikan kata kunci. Setelah memasukkan kata kunci, untuk memulai pencarian 

maka pengguna menekan tombol Search. 

 
 
Gambar 3.22 Tampilan Halaman Disease List 
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3.8.4 Halaman Disease Detail 

 

Tampilan Disease Detail berisi informasi mengenai penyakit tersimpan di 

basis data. Di halaman ini juga terdapat Search bar, yang berupa textfield tempat 

mengisikan kata kunci yang diinginkan. Setelah memasukkan kata kunci, untuk 

memulai pencarian maka pengguna menekan tombol Search.  

 
 

Gambar 3.23 Tampilan Halaman Disease Detail 
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3.8.5 Halaman Acupoint List 

 

Tampilan halaman Acupoint List berisi daftar titik akupuntur yang 

tersimpan di basis data. Di halaman ini juga terdapat Search bar, yang berupa 

textfield tempat mengisikan kata kunci. Setelah memasukkan kata kunci, untuk 

memulai pencarian maka pengguna menekan tombol Search. 

 
Gambar 3.24 Tampilan Halaman Acupoint List 
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3.8.6 Halaman Acupoint Detail 

 

Tampilan Acupoint Detail berisi informasi mengenai titik akupuntur 

tersimpan di basis data. Di halaman ini juga terdapat Search bar, yang berupa 

textfield tempat mengisikan kata kunci pencarian. Setelah memasukkan kata 

kunci, untuk memulai pencarian maka pengguna menekan tombol Search. 

 
Gambar 3.25 Tampilan Halaman Acupoint Detail 
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3.8.7 Halaman Diagnose 

 

Tampilan Halaman Diagnose berisi form yang harus diisi berupa jenis 

kelamin dan usia. Setelah memasukkan kedua masukan tersebut, pengguna 

memilih checkbox yang mewakili gejala-gejala yang dialami pasien untuk 

memulai diagnosa maka pengguna menekan tombol Next. 

 
Gambar 3.26 Tampilan Halaman Diagnose Symptom 
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3.8.8 Halaman Result 

 

Tampilan Halaman Result menampilkan hasil diagnosa penyakit 

berdasarkan gejala yang dimasukkan pada halaman Diagnose. Halaman ini 

menampilkan penyakit dan titik akupuntur yang harus diterapi. Pengguna juga 

bisa mengulang diagnosa dengan menekan navigasi New Diagnose yang akan 

mengarahkan kembali pada halaman Diagnose. 

 
Gambar 3.27 Tampilan Halaman Diagnostic Result 
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3.9 Desain Antar Muka Pengguna 

 

Sebagaimana Mock Up desain yang telah dijelaskan di sub-bab 

sebelumnya, maka dibuatlah tampilan aplikasi web Acupuncture Assistant. 

Berikut adalah tampilan UI aplikasi Web Acupuncture Assistant: 

3.9.1 Halaman Home 

 

Halaman ini menampilkan penjelasan mengenai kegunaan aplikasi web 

Acupuncture Assistant agar pengguna tidak mengalami kebingungan mengenai 

aplikasi web ini. Dalam halaman Home ini juga dicantumkan ketentuan bagi 

pengguna aplikasi Acupuncture Assistant / End User License Agreement. 

 

Gambar 3.28 Halaman Home 
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3.9.2 Halaman Symptom List 

 

Halaman Symptom List ini menampilkan semua daftar gejala yang 

tersimpan dalam basis data. Dengan melakukan menekan link pada salah satu 

gejala tersebut maka akan ditampilkan halaman Symptom Detail. Dalam halaman 

ini juga tersedia Search Bar yang bisa digunakan untuk melakukan pencarian 

mengenai gejala yang tersimpan di basis data. 

 

Gambar 3.29 Halaman Symptom List 
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3.9.3 Halaman Symptom Detail 

  

Halaman Symptom Detail ini menampilkan keterangan mengenai gejala 

yang dipilih oleh pengguna. Dalam halaman ini juga ditampilkan nama penyakit 

yang terkait dengan gejala yang sedang ditampilkan. Apabila pengguna menekan 

nama penyakit yang ditampilkan maka akan ditampilkan penjelasan mengenai 

penyakit yang dipilih oleh pengguna. Dalam halaman ini juga tersedia Search Bar 

yang bisa digunakan untuk melakukan pencarian mengenai gejala yang tersimpan 

di basis data. 

 

Gambar 3.30 Halaman Symptom Detail 
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3.9.4 Halaman Disease List 

 

Halaman Disease List ini menampilkan semua daftar penyakit yang 

tersimpan dalam basis data. Dengan melakukan menekan link pada salah satu 

penyakit tersebut maka akan ditampilkan halaman Disease Detail. Dalam halaman 

ini juga tersedia Search Bar yang bisa digunakan untuk melakukan pencarian 

mengenai penyakit yang tersimpan di basis data. 

 

Gambar 3.31 Halaman Disease List 
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3.9.5 Halaman Disease Detail 

  

Halaman Disease Detail ini menampilkan keterangan mengenai penyakit 

yang dipilih oleh pengguna. Dalam halaman ini juga ditampilkan nama gejala dan 

titik akupuntur yang terkait dengan penyakit yang sedang ditampilkan . Apabila 

pengguna menekan nama gejala maka akan ditampilkan penjelasan mengenai 

gejala. Apabila pengguna menekan nama titik akupuntur maka akan ditampilkan 

penjelasan titik akupuntur. Dalam halaman ini juga tersedia Search Bar yang bisa 

digunakan untuk melakukan pencarian mengenai penyakit yang tersimpan di basis 

data. 

 

Gambar 3.32 Halaman Disease Detail 
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3.9.6 Halaman Acupoint List 

 

Halaman Acupoint List ini menampilkan semua daftar penyakit yang 

tersimpan dalam basis data. Dengan melakukan menekan link pada salah satu titik 

akupuntur tersebut maka akan ditampilkan halaman Acupoint Detail. Dalam 

halaman ini juga tersedia Search Bar yang bisa digunakan untuk melakukan 

pencarian mengenai titik akupuntur yang tersimpan di basis data. 

 

Gambar 3.33 Halaman Acupoint List 
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3.9.7 Halaman Acupoint Detail 

  

Halaman Acupoint Detail ini menampilkan keterangan mengenai titik 

akupuntur yang dipilih oleh pengguna. Dalam halaman ini juga ditampilkan 

gambar dan metode terapi yang diterapkan pada titik tersebut. Dalam halaman ini 

juga tersedia Search Bar yang bisa digunakan untuk melakukan pencarian 

mengenai titik akupuntur yang tersimpan di basis data. 
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Gambar 3.34 Halaman Acupoint Detail 

 

3.9.8 Halaman Diagnose 

 

 Halaman Diagnose ini berupa form yang harus diisi oleh pengguna. Yang 

harus diisikan antara lain: jenis kelamin, usia, dan gejala apa yang dirasakan oleh 

pasien. Pengisian jenis kelamin menggunakan radio button, untuk memilih usia, 

digunakan combo box dan untuk gejala apa yang dirasakan pasien, berupa check 

box. Setelah selesai memasukkan parameter, pengguna menekan next lalu hasil 

akan ditampilkan pada halaman Result 



94 

 

 

Gambar 3.35 Halaman Diagnose 

 

3.9.9 Halaman Result 

 

 Halaman Result ini menampilkan hasil diagnosa sesuai dengan gejala yang 

dimasukkan sebelumnya. Dalam halaman ini ditampilkan nama penyakit, daftar 

titik akupuntur yang diterapi dan gejala yang terkait dengan penyakit tersebut. 

Bila link titik akupuntur ditekan, maka akan terhubung pada halaman Acupoint 

Detail, sementara bila link gejala ditekan, maka akan terhubung dengan halaman 

Symptom Detail 
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Gambar 3.36 Halaman Result 

 




