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Bagian Admin 

 

1. Masuk ke halaman utama untuk mengakses sistem pakar. 

 
 

2. Pilih menu Login Admin kemudian masukkan data pada halaman Login Admin yang 

tersedia. 

 
 

3. Pilih menu Olah Data Admin untuk melihat data admin yang tersedia.  

 
 



Jika ingin mengubah data admin yang sedang aktif, klik tombol Ubah Data Admin 

dan masukkan perubahan yang diperlukan kemudain klik tombol Simpan untuk 

menyimpan pembaharuan. 

 
 

 

4. Pilih menu Olah Data Konsultasi kemudian pilih sub menu Kepribadian untuk 

mengolah data Kepribadian. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Klik tombol Ubah untuk mengubah data. 

 
 

Klik tombol Tambah untuk menambahkan data baru. 

 
 

Klik tombol Hapus jika ingin menghapus data yang ada. 

 
 

5. Klik menu Olah Data Konsultasi kemudian pilih sub menu Modalitas untuk mengolah 

data yang berhubungan dengan modalitas. 

Klik tombol Tambah Data untuk menambahkan data baru, klik tombol Ubah untuk 

mengubah data dan klik tombol Hapus untuk menghapus data. 



 
 

6. Klik menu Olah Data Konsultasi kemudian poloh sub menu Ciri Kepribadian untuk 

mengolah data ciri-ciri kepribadian. 

 
 

Klik tombol Tambah Data untuk menambah data Ciri Kepribadian 

 
 

Klik tombol Ubah untuk mengubah data ciri-ciri kepribadian. 

 



7. Klik menu Olah Data Konsultasi kemudian poloh sub menu Ciri Modalitas untuk 

mengolah data ciri-ciri modalitas. Klik tombol Tambah Data untuk menambahkan 

data baru, klik tombol Ubah untuk mengubah data dan klik tombol Hapus untuk 

menghapus data. 

 
 

8. Klik menu Olah Data Aturan kemudian pilih sub menu Aturan Kepribadian untuk 

mengolah data mengenai aturan kepribadian. 

 
 

Klik tombol Tambah Data untuk menambah aturan baru. 

 
 

Klik Tombol Ubah Untuk mengubah data aturan. 



 
 

9. Klik menu Olah Data Aturan kemudian pilih sub menu Aturan Modalitas untuk 

mengolah data mengenaiaturan modalitas. Klik tombol Tambah Data untuk 

menambahkan data aturan modalitas baru. Klik tombol Ubah untuk mengubah data 

dan klik tombol Hapus untuk menghapus data aturan. 

 
 

10. Klik menu Himpunan Fuzzy untuk mengolah data mengenai himpunan fuzzy pada 

sistem pakar ini. 

 
 

Klik tombol Tambah Data untuk menambah data baru. 



 
 

Klik tombol Ubah untuk mengubah data. 

 
 

11. Klik menu Olah Data Solusi untuk mengolah data Solusi. 

 
 

Klik tombol Tambah untuk menambah data Solusi. 



 
 

Klik tombol Ubah untuk mengubah data solusi. 

 
 

12. Klik Menu Riwayat untuk melihat data riwayat pengguna konsultasi pada sistem 

pakar ini. 

  



Bagian User / Pengguna 

1. Membuat Akun 

 Di halaman login Aplikasi Sistem Pakar, anda dapat mengklik tombol Registrasi. 

 

 Isi data registrasi anda. 

 Klik tombol daftar. 

 Anda dapat masuk kedalam aplikasi Sistem Pakar menggunakan username dan 

password yang sudah terdaftar. 

 

2. Mengubah profil 

 

 Pada halaman home user, klik tanda caret di samping nama user. 

 Ubah data user dengan mengklik tombol profil. 

 Isi data baru user. 

 Data berhasil diperbarui. 

3. Konsultasi 



 Pastikan anda sudah mempunyai akun, jika belum mempunyai akun Anda dapat 

mendaftar dengan mengklik tombol Registrasi pada halaman home. 

 Klik menu Konsultasi untuk membuka halaman konsultasi. 

 

 Baca terlebih dahulu petunjuk pengisian, lalu klik tombol Mulai untuk memulai 

konsulatsi. 

 Pilihlah salah satu pernyataan konsultasi Kepribadian disetiap nomornya dan berikan 

nilai kepastiannya. 

 

 Klik tombol kirim, maka akan muncul hasil dari konsultasi Kepribadian. 

 

 Klik tombol Lanjut untuk melanjutkan ke konsultasi Modalitas. 



 

 Pilihlah salah satu pernyataan konsultasi Modalitas disetiap nomornya dan berikan nilai 

kepastiannya. 

 Klik tombol Kirim, maka akan muncul hasil dari konsultasi Modalitas. 

 

 Klik tombol Hasil, maka akan muncul halaman Solusi sebagai hasil dari konsultasi yang 

telah dilakukan. 

 

 Klik tombol Simpan untuk menyimpan hasil konsulatsi. 

 

 

 

 

 



4. Mengakses Informasi 

 

 Klik tombol Informasi pada menu yang tersedia untuk mengakses informasi mengenai 

jenis kepribadian dan jenis modalitas. 

5. Keluar Aplikasi 

 Tekan tombol caret yang berada di samping nama user. 

 Pilih menu logout 

 Tekan tombol ok 

 Anda sudah keluar dari aplikasi Sistem Pakar. 

 


