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PANDUAN PENGGUNAAN 

SISTEM PAKAR DIAGNOSA PENYAKIT ANTHRAX (SIPAX) 

 

A. Instalasi 

SIPAX merupakan aplikasi berbasis web sehingga untuk proses instalasi 

membutuhkan web server seperti apache, nginx dan database server (postgre). 

Proses instalasi diataranya sebagai berikut. 

1. Clone aplikasi via composer dengan perintah 

git clone https://github.com/AIMAGU/sipax.git 

2. Buat database baru pada database server dengan perintah 

CREATE DATABASE sipax; 

3. Import file sql di dalam folder database ke dalam database server. 

4. Masuk kedalam folder config/db.php dan ubah nama koneksi seperti kode 

program berikut 

return [ 

    'class'=> 'yii\db\Connection', 

 'dsn'=> 'pgsql:host=localhost;port=5432;dbname=sipax', 

 'username'=> 'username', 

 'password'=> ‘password’, 

 'charset'=> 'utf8', 

]; 

5. Untuk menjalankan program akses direktori web.  

localhost/sipax/web 

 

B. Cara Pengoperasian 

Aplikasi SIPAX mempunyai tampilan awal berupa halaman login sehingga 

di wajibkan untuk melakukan login terlebih dahulu agar dapat menggunakan 

aplikasi. Langkah penggunaan aplikasi SIPAX sebagai berikut. 

1. Login menggunakan username dan password yang telah dimiliki 

2. Terdapat beberapa tombol yang digunakan untuk mengeksekusi jalannya 

program. 

Tombol tambah data 
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Tombol ubah data 
 

Tombol hapus data 
 

3. Terdapat menu master yaitu gejala, diagnosa, pakar, aturan yang harus 

ditentukan di awal dan menu konsultasi. 

a) Menu Gejala 

Menu ini digunakan untuk menambah data gejala dimana 

mengambil dari gejala klinis penderita yang telah dikuasai oleh pakar 

dan nantinya digunakan sebagai proses penentuan diagnosa 

menggunakan alur maju atau metode forward chaining. 

 

b) Menu Diagnosa 

Menu ini digunakan untuk menambah data diagnosa dimana 

mengambil dari tingkat keparahan hewan terjangkit terdiri dari 4 

diagnosa yaitu per akut, akut, sub akut, kronis dan nantinya digunakan 

sebagai hasil diagnosa untuk proses pengolahan tingkat keyakinan 

(certainty factor). 
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c) Menu Pakar 

Menu ini digunakan untuk menambah data pakar dimana masing-

masing gejala dari setiap diagnosa ditentukan nilai CF yang terdiri dari 

MB = ukuran kepercayaan (measure of increased belief) 

MD = ukuran ketidakpercayaan (measure of increased disbelief). 

 

d) Menu Aturan 

Menu ini digunakan untuk proses konsultasi menggunakan metode 

forward chaining untuk menentukkan hasil diagnosa dari gejala-gejala 

yang telah ditentukan. 

 

e) Menu Konsultasi 

Menu ini digunakan oleh petugas kesehatan dalam proses diagnosis 

penyakit anthrax berdasarkan tingkat keparahan. 
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Petugas diwajibkan mengisikan data penderita berupa nama penderita, 

jenis penderita, usia penderita dan alamat. 

 

Petugas menjawab dengan memberikan nilai tingkat keyakinan (CF) 

terhadap gejala-gejala yang dialami oleh penderita. Apabila telah terisi 

sistem akan menentukkan nilai keyakinan dari gejala yang telah dipilih 

menggunakan metode CF sehingga menghasilkan hasil cetak seperti 

gambar berikut. 
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4. Terdapat manajemen user untuk mengelola hak akses dalam pengoperasian 

aplikasi SIPAX di menu User. 

 

5. Repositori dan pembaruan sistem dapat diakses pada tautan berikut. 

https://github.com/AIMAGU/sipax 


