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Abstrak

Melihat  Anak  tumbuh  berkembang  dan  sehat merupakan  suatu  kebanggaan  dan  kebahagiaan  bagi
orang  tua,  namun  sebaliknya  perasaan orang  tua  akan  sedih,  takut  bercampur  khawatir  terhadap  masa
depan  anaknya. ketika ternyata  anak  tidak  dapat  tumbuh  kembang  dalam  keadaan  normal,  terkena
gangguan neurobiologisme, salah satunya adalah Autisme. Autisme merupakan gangguan yang menetap.

Beberapa  tahun  terakhir  peningkatan  yang  cukup  tajam  terlihat  dalam  gangguan perkembangan
Autisme.  Autisme  merupakan gangguan perkembangan yang sangat kompleks pada  anak,  seperti  mengalami
kesulitan  memahami  bahasa  dan  berkomunikasi  verbal. Gejalanya mulai tampak sebelum anak tersebut
mencapai usia 3 tahun.  Gangguan interaksi sosial  dan  sikap  anak  sedikit  banyak  mencerminkan  perlakuan
yang  di  terima  dalam lingkungan rumah. Anak  Autisme  dapat  berkembang  secara  optimal  apabila  gejala
Autisme dapat dideteksi sejak dini dan kemudian dilakukan penanganan yang tepat dan intensif, akan tetapi
terkadang  pengetahuan  orang  tua  mengenai  gangguan  Autisme  ini  masih  sangat  terbatas.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang dan membuat sistem pakar yang mampu
mendiagnosa  serta memberikan  solusi  untuk  gangguan  Autisme  secara  dini  pada  anak  usia dua bulan
hingga lima tahun.  Dalam proses penghitungannya digunakan metode Inferensi dengan Probabilitas Klasik.
Parameter yang dipergunakan dalam diagnosa adalah usia  anak dan Gejala Yang Diinputkan. Kesimpulan
aplikasi ini berupa Jenis  Gangguan  Autisme  yang diderita anak, solusi penanganan berupa terapi sesuai dengan
jenis gangguan Autisme.

Kata kunci : Sistem  pakar,  Gangguan  Autisme  pada  anak,  probabilitas  klasik,  Forward chaining, Android.

1. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang

Jika kita mengamati kehidupan sehari-hari di
masyarakat, rupanya bukan hanya faktor pendidikan,
ekonomi, dan budaya saja yang menjadi masalah
besar bagi masyarakat saat ini. Ternyata  faktor
sosial  yang  menyangkut  taraf  kesejahteraan  dan
kesehatan  masyarakat merupakan  masalah  yang
jauh  lebih  penting  untuk  diperhatikan  sebab
kesejahteraan hidup sangat  berdampak  pada
tingkat  kesehatan  dari  masyarakat  itu  sendiri.
Contohnya  adalah Autisme  pada  anak.
Peningkatan penyandang  Autisme  di   dunia
membuat penyakit  Autisme  yang  sebelumnya
tidak  terlalu  dipermasalahkan  oleh  orang  tua
menjadi semakin  dikenal  dan  menjadi  momok
orang  tua.  Sehingga  tidak sedikit  orang  tua  yang
perasaannya  sedih,  khawatir,  cemas,  takut  dan
marah.  Gejala  Autisme  ini  sudah  tampak sebelum
anak  mengalami  usia  tiga  tahun.  Perkembangan
yang  terganggu  terutama  dalam komunikasi,
interaksi,  dan  perilaku. Autisme  juga  merupakan

gangguan  neurobiologisme yang  menetap.
Gangguan  neurobiologisme  tidak  bisa  diobati,
tapi  gejala-gejalanya  bisa dihilangkan  atau
dikurangi,  sampai  orang  awam  tidak  lagi  bisa
membedakan  mana  anak normal dan anak Autisme.
Gejala-gejala  Autis memang dapat disembuhkan,
akan tetapi kelambanan penyembuhan Autisme
menimbulkan sejumlah  kondisi  (multi  faktor)
yang  mengakibatkan  kerusakan  jaringan  otak
(devastating brain disorder) akan menjadi semakin
parah. Anak  Autisme  dapat  berkembang  secara
optimal  apabila  gejala  Autisme dapat dideteksi
sejak dini dan kemudian dilakukan penanganan yang
tepat dan intensif,

Penulis hendak membuat suatu   prototype
sistem pakar yang dapat digunakan sebagai alat
bantu untuk  masyarakat  awam   agar  dapat
membantu  mendiagnosa  gangguan  Autisme pada
anak  sejak  dini.  Deteksi  ini  adalah  deteksi
sementara  yang  dapat  dipergunakan untuk
meningkatkan  kewaspadaan  dan  segera
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menghubungi   dokter  untuk  memperoleh  diagnosa
pasti dan terapi sejak dini.

2. Landasan Teori
2.1. Autisme

Autisme  adalah gangguan perkembangan
pervasif pada anak yang ditandai dengan gangguan
dan keterlambatan dalam kognitif, bahasa, perilaku
dan interaksi sosial. Anak  Autisme  adalah  anak
yang mempunyai  masalah  atau  gangguan  dalam
bidang  komunikasi,  interaksi  sosial,  gangguan
sensoris,  pola  bermain,  perilaku  dan  emosi
(Hadis,  2006:43). Penyandang autisme
mendapatkan terapi medikamentosa, terapi
biomedik, terapi wicara, terapi perilaku dan terapi
okupasi untuk meminimalkan gejala autisme.
Menurut Huzaemah (2010), autisme adalah
gangguan perkembangan kompleks yang disebabkan
oleh adanya kerusakan pada otak, sehingga
mengakibatkan gangguan pada perkembangan
komunikasi, perilaku, kemampuan sosialis, sensoris,
dan belajar. Biasanya gejala sudah mulai tampak
sebelum usia anak 3 tahun. Perilaku autistik menurut
Handojo (2003), digolongkan menjadi 2 jenis yaitu:
1. Perilaku yang eksesif (berlebihan) adalah
perilaku yang hiperaktif dan tantrum (mengamuk)
berupa menjerit, menyepak, menggigit, mencakar
dan memukul, dan juga sering menyakiti diri sendiri.
2. Perilaku yang defisit (berkekurangan)
ditandai dengan gangguan bicara, perilaku sosial
kurang sesuai (naik ke pangkuan ibu bukan untuk
kasih sayang tapi untuk meraih kue), bermain tidak
benar, dan emosi tanpa sebab (misalnya tertawa
tanpa sebab, menangis tanpa sebab)
Tatalaksana  koreksi  harus dilakukan pada usia
sedini mungkin, sebaiknya jangan melebihi 5 tahun
karena di atas usia ini  perkembangan  otak  anak
akan  sangat  melambat.  Usia  paling  ideal  adalah
2  sampai  3 tahun, karena pada usia ini
perkembangan otak anak berada pada tahap paling
cepat. Sebagai orang tua yang anaknya mengalami
gangguan Autisme, harus dapat memberikan
semangat batiniyah kepada anaknya, karena untuk
proses penyembuhan membutuhkan kesabaran, hal
ini dikarenakan  lama  terapi  yang  rata-rata  2
sampai  3  tahun,  untuk  dapat  mempersiapkan anak
untuk memasuki sekolah reguler sesuai dengan
umurnya. Penyandang autisma mempunyai
karakteristik antara lain :
a. Selekif berlebihan terhadap rangsangan.
b. Kurang motovasi untuk menjelajahi lingkungan
baru.
c. Respon stimulasi diri sehingga menganggu
integrasi sosial.
d. Respon unik terhadap imbalan (reinforcement),
khususnya imbalan dari stimulasi diri.

2.2. Deteksi Awal dan Penanggulangan Dini
Anak Autisme
Gejala  umumnya  sudah  dapat  dilacak

sebelum  berumur  2,5  tahun  sebagai  deteksi awal.
Pada  kasus  autisma  infantil  (gangguan Autisme
yang  terjadi  pada  anak  sejak lahir), yang  mana
Leo  Kanner  mengemukakan  bahwa  anak  pada
usia  empat  bulan,  perilaku anak yang  Autisme
sudah  berbeda  dengan  perilaku  anak  pada
umumnya  (Hadis,  2006:57).
Secara umum karakteristik klinik yang ditemukan
pada anak autisme menurut Yatim (2007), meliputi:

1. Sangat lambat dalam perkembangan
bahasa, kurang menggunakan bahasa, pola
berbicara yang khas atau penggunaan kata-kata
tidak disertai arti yang normal.
2. Sangat lambat dalam mengerti hubungan
sosial, sering menghindari kontak mata, sering
menyendiri, dan kurang berinteraksi dengan
lingkungan sekitarnya.
3. Ditandai dengan pembatasan aktivitas dan
minat, anak autismesering memperlihatkan
gerakan tubuh berulang, seperti bertepuk-tepuk
tangan, berputar-putar, memelintir atau
memandang suatu objek secara terus menerus.
4. Pola yang tidak seimbang pada fungsi
mental dan intelektual, anak autismesangat peka
terhadap perubahan lingkungan, dan bereaksi
secara emosional. Kemampuan intelektual
sebagian besar mengalami kemunduran atau
inteligensia yang rendah dan sekitar 20 persen
mempunyai inteligensia di atas rata-rata.
5. Sebagian kecil anak autisme menunjukan
masalah perilaku yang sangat menyimpang
seperti melukai diri sendiri atau menyerang
orang lain.

Adapun gejala gejala anak autisme, antara lain :
1. Bayi Sering Menangis tengah malam dan

sulit berhenti menangis
2. Tidak responsif terhadap suara orang
3. Tidak tertarik dengan permainan seusianya
4. Jarang berbicara
5. Menunjukkan kontak mata yang terbatas
6. Cuek terhadap sekitarnya ( asyik bermain

sendiri)
7. Sangat tahan rasa sakit
8. Suka menjilat dan mencium benda-benda
9. Tidak mengunyah makanan keras
10. Tidak pernah merespon ketika diajak

berkomunikasi oleh ibunya/ayahnya
11. Sangat cuek terhadap orang tuanya
12. Menolak untuk di gendong
13. Menolak untuk dipeluk dan dicium
14. Komunikasi lambat ( Perkembangan

bicaranya sangat lambat)
15. Tidak ada perkembangan berbicara/berucap
16. Tidak mampu berjalan menghindari

hambatan
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17. Tidak dapat meniru melompat dengan satu
kaki

18. Sering berbicara dengan cara mengulang (
sering bicara dengan mengulang kata kata
tersebut lebih dari 2 kali)

19. Sering sangat terpukau dengan suatu benda.
20. Sering mengulang suatu gerakan-gerakan
21. Sering terpaku untuk melakukan kegiatan

rutinitas yang tidak ada gunanya
22. Anak bersikap tempramen ( sering marah

dan mengamuk)
23. Anak lebih agresif
24. Anak sering melukai diri sendiri
25. Tidak memiliki empati
26. Kontak mata terbatas
27. Belum bisa menggambar garis vertical
28. Belum bisa mengikat tali sepatunya sendiri
29. Tidak ingin dan tidak mau bermain dengan

temannya yang sebaya

Usia antara 2 sampai 5 tahun adalah usia yang ideal
untuk memulai menangani anak Autisme (Hadis,
2006:59). Prinsip penanganan sedini mungkin lebih
baik daripada intervensi yang  terlambat.
Penanganan  secara  dini  terhadap  Gejala
umumnya  sudah  dapat  dilacak sebelum  berumur
2,5  tahun  sebagai  deteksi  awal.  Pada  kasus
autisma  infantil  (gangguan Autisme  yang terjadi
pada anak sejak lahir), yang mana Leo Kanner
mengemukakan bahwa anak pada usia empat bulan,
perilaku anak yang Autisme sudah berbeda dengan
perilaku anak pada umumnya (Hadis, 2006:57).
Usia antara 2 sampai 5 tahun adalah usia yang ideal
untuk memulai  menangani  anak  Autisme  (Hadis,
2006:59).  Prinsip  penanganan  sedini  mungkin
lebih baik daripada intervensi yang terlambat.

2.3. Sistem Pakar

Sistem pakar adalah program komputer yang
menirukan penalaran seorang pakar dengan keahlian
pada suatu wilayah pengetahuan tertentu (Turban,
2005). Sistem pakar memiliki beberapa komponen
utama yaitu: antar muka pengguna (user interface),
basis data sistem pakar (expert system database),
fasilitas akuisisi pengetahuan (knowledge
acquisition facility) dan mekanisme inferensi
(inference mechanism). Selain itu ada satu
komponen yang ada pada beberapa sistem pakar
yaitu fasilitas penjelasan (explanation facility).
Basis data sistem pakar berisi pengetahuan setingkat
pakar pada subyek tertentu. Pengetahuan ini bisa
berasal dari pakar, jurnal, majalah, dan sumber
pengetahuan lainnya. Fasilitas akuisisi pengetahuan
merupakan perangkat lunak yang menyediakan
fasilitas dialog antara pakar dengan sistem. Fasilitas
akuisisi ini digunakan untuk memasukkan fakta-
fakta dan kaidah-kaidah sesuai dengan
perkembangan ilmu.

Mekanisme inferensi merupakan perangkat
lunak yang melakukan penalaran dengan
menggunakan pengetahuan yang ada untuk
menghasilkan suatu kesimpulan atau hasil akhir.
Fasilitas penjelasan berguna dalam memberikan
penjelasan kepada pengguna mengapa komputer
meminta suatu informasi tertentu dari pengguna dan
dasar apa yang digunakan komputer sehingga dapat
menyimpulkan suatu kondisi.

Agar pengetahuan dapat digunakan dalam
sistem, pengetahuan harus di representasikan dalam
format tertentu yang kemudian dihimpun dalam
suatu basis pengetahuan. Cara sistem pakar
merepresentasikan pengetahuan akan mempengaruhi
perkembangan, efisiensi dan perbaikan sistem.
Kaidah menyediakan cara formal untuk
merepresentasikan rekomendasi, arahan atau
strategi. Kaidah produksi dituliskan dalam bentuk
jika-maka (if-then). Kaidah if-then menghubungkan
anteseden (antecedent) dengan konskuensi yang
diakibatkannya.

2.4. Mesin Inferensi

Terdapat dua pendekatan untuk mengontrol
inferensi dalam sistem pakar berbasis aturan, yaitu
pelacakan ke belakang  (backward chaining) dan
pelacakan ke depan (forward chaining). Pelacakan
ke belakang adalah pendekatan yang di motori
tujuan terlebih dahulu (goal-driven). Dalam
pendekatan ini pelacakan dimulai dari tujuan,
selanjutnya dicari aturan yang memiliki tujuan
tersebut untuk kesimpulannya.

Pelacakan kedepan adalah pendekatan yang
dimotori data (data-driven). Dalam pendekatan ini
pelacakan dimulai dari informasi masukan, dan
selanjutnya mencoba menggambarkan kesimpulan.
Pelacakan ke depan mencari fakta yang sesuai
dengan bagian IF dari aturan IF-THEN.

Kedua metode inferensi tersebut dipengauhi
oleh tiga macam penulusuran, yaitu Depth-first
search, Breadth-first search dan Best-first search.
1. Depth-first search, melakukan penulusuran

kaidah secara mendalam dari simpul akar
bergerak menurun ke tingkat dalam yang
berurutan.

2. Breadth-first search, bergerak dari simpul akar,
simpul yang ada pada setiap tingkat diuji
sebelum pindah ke tingkat selanjutnya.

3. Best-first search,  bekerja berdasarkan
kombinasi kedua metode sebelumnya.

2.5. Probabilitas Klasik (a priori probability)

Probabilitas merupakan suatu cara kuantitatif
yang  berhubungan dengan ketidakpastian yang telah
ada (Arhami, 2005:137). Teori probabilitas klasik
pertama kali diperkenalkan oleh Pascal dan Fermat
pada tahun 1654 (Arhami, 2005:137). Kemudian
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banyak kerja yang telah dilakukan untuk
mengerjakan probabilitas dan ada beberapa cabang
baru dari probabilitas yang dikembangkan.
Probabilitas klasik disebut juga  a priori probability
karena berhubungan dengan suatu permainan
(games) atau sistem. Seperti yang telah disebutkan
sebelumnya, istilah  a priori berarti “sebelum”
(Arhami, 2005:138). Rumus umum untuk
probabilitas klasik di definisikan sebagai peluang
P(A) dengan n adalah banyaknya kejadian, nA
merupakan banyaknya hasil mendapatkan A.
Frekuensi relatif terjadinya A adalah               maka
(Arhami, 2005: 138) :

P(A)   =

Keterangan :
A : Gejala Autisme
P(A) : Peluang gejala autisme
n : Total banyaknya gejala autisme
n(A) : Banyaknya hasil mendapatkan A

2.6. Perangkat Android

Pada tahun 2005 Google mengakuisisi Android
Inc yang pada saat itu dimotori oleh Andy Rubin,
Rich Miner, Nick Sears, dan Chris White. Yang
kemudian pada tahun itu juga memulai membangun
platform Android secara intensif. Kemudian pada
tanggal 12 November 2007 Google bersama Open
Handset Alliance (OHA) yaitu konsorsium
perangkat mobile terbuka, merilis Google Android
SDK, setelah mengumumkannya seminggu
sebelumnya. Dan sambutanya sangat luar biasa,
hampir semua media berita tentang IT dan
Programming membritakan tentang dirilisnya
Android SDK (Software Development Kit).

Gambar 2.1. Android Timeline

Google bersama dengan OHA merilis paket
software SDK yang lengkap unttuk mengembangkan
aplikasi pada perangkat mobile yaitu : Sistem
operasi, Middleware  dan aplikasi utama untuk
perangkat mobile. Sebagai Programmer dan
Developer kita bisa melakukan segalanya, mulai dari

membuat aplikasi pengiriman SMS hanya dengan
dua baris kode, hingga mengganti event pada Home
Screen perangkat Android. Selain itu, bahkan
dengan mudah kita bisa membuat dan
mengkustomisasi Sistem Operasinya, atau
mengganti semua aplikasi default dari Google.
Semua aplikasi yang dibuat untuk Android akan
memiliki akses yang setara dalam mengakses
seluruh kemampuan handset, tanpa membedakan
apakah itu merupakan aplikasi inti atau aplikasi
pihak ketiga. Dalam kata lain dengan platform
Android ini, Programmer dan Developer secara
penuh akan bisa mengkustomisasi perangkat
androidnya.

3.1. Blok Diagram Area Permasalahan

Pembuatan blok diagram dimaksudkan untuk
membatasi lingkup permasalahan yang dibahas
dengan mengetahui posisi pokok bahasan pada
domain yang lebih luas. Pada blok diagram ini,
dapat dilihat bahwa gangguan autisme yang
dijadikan sebagai area permasalahan. Sedangkan
yang akan di prototipekan hanyalah sebuah bagian
dari domain permasalahan yaitu Gangguan Anak
Berkebutuhan Khusus.

Gambar 3.1. Blok Diagram Area Permasalahan

3.2. Blok Diagram Fokus Permasalahan

Setelah  menemukan  area  permasalahan
yang  akan  diprototipekan  yaitu autisme, maka
proses selanjutnya adalah membentuk ke dalam blok
diagram yang lebih  fokus. Pada blok diagram  fokus
permasalahan terdapat  permasalahan yaitu autisme
dimana  terfokus  pada  Gejala Dalam
mendiagnosanya. Blok  diagram  fokus
permasalahan  digunakan  untuk  menjelaskan
situasi penentuan keputusan untuk diagnosa akhir
berupa jenis gangguan dalam autisme berdasarkan
klasifikasi  usia  anak.

n

An )(
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Gambar 3.2. Blok Diagram fokus
permasalahan

3.3. Blok Diagram Faktor Kritis

Blok diagram yang dipakai untuk  menegaskan
faktor-faktor kritis dalam area target keputusan yang
akan diprototipekan. Tiga faktor kritis yang
berpengaruh dalam pembuatan aplikasi ini adalah
1. Usia, menjelaskan  batasan  untuk  anak  yang

dapat  dilakukan  diagnosa .
2. Klasifikasi  jenis  gangguan  berdasarkan  usia,

membantu  dalam  hal mendapatkan hasil
diagnosa akhir.

3. Gejala, dibutuhkan dalam pencapaian
keputusan. Dari masukan gejala yang dirasakan
oleh pengguna kemudian digabungkan dengan
klasifikasi jenis gangguan dan usia, maka akan
didapatkan pencapaian hasil konsultasi berupa
prosentase perhitungan probabilitas klasik,
terapi dan materi.

Gambar 3.3. Blok Diagram Faktor Kritis

4.1. Dependency Diagram
Dependency diagram merupakan diagram yang

mengindikasikan hubungan antara pertanyaan,
aturan, nilai dan rekomendasi dari suatu basis
pengetahuan. Bentuk segitiga menunjukkan
himpunan aturan (rule set) dan nomor dari himpunan
tersebut. Bentuk kotak menunjukkan hasil dari rule
baik berupa kesimpulan awal, fakta baru maupun
rekomendasi atau saran. Sedangkan tanda tanya
menunjukkan kondisi yang akan mempengaruhi isi
dari rule.

Dari dependency diagram pada gambar 5 dapat
dijelaskan bahwa gejala menunjukan kondisi yang

mempengaruhi rule set 1 dari kondisi tersebut
menghasilkan kesimpulan awal berupa prosentase
jenis Gangguan Autisme. Selanjutnya yang berasal
dari rule set 1, ditambah input user yang pertama
yang mempengaruhi rule set 2. Sehingga dalam rule
set 2, terdapat basis pengetahuan berupa aturan yang
telah diklasifikasikan berdasarkan usia, prosentase
Jenis Gangguan Autisme  Kemudian menghasilkan
penatalaksanaan berupa materi dan terapi.

Gambar 4.1. dependency diagram

4.2. Flowchart Proses Inferensi Penalaran Maju

Suatu kaidah dapat disusun jika pengetahuan
dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu bagian fakta
dan bagian kesimpulan. Selanjutnya bagian fakta
sendiri dikelompokkan lagi menjadi fakta-fakta yang
lebih spesifik untuk kemudian masing-masing
kelompok fakta akan membentuk sebuah kaidah
yang memiliki sebuah kesimpulan tertentu.

Gambar 4.2. Flowchart Foward Chaining
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4.3. Flowchart Pendaftaran

Gambar 4.3. Flowchart login peserta diagnose

Flowchart program di atas, merupakan lanjutan
proses dari flowchart program pendaftaran, dapat
dijelaskan langkah-langkah proses yang dilakukan
adalah sebagai berikut :

Setelah pengguna melakukan proses
pendaftaran dan mendapatkan nama dan password,
kemudian pengguna melakukan proses login dengan
memasukan nama dan password yang telah di
dapatkan dari pengisian proses pendaftaran
sebelumnya.

Kemudian sistem melakukan proses query
dengan mencari nama dan password yang telah

dimasukan pada tabel pasien. Jika sudah
mendapatkan, maka sistem akan melihat apakah
nama dan password tersebut benar atau tidak.
Apabila nama dan password tidak benar, maka
sistem akan mengembalikan pada proses awal
berupa masukan data. Akan tetapi jika benar maka
proses berlanjut menuju pada kondisi nomor 2 yaitu
flowchart Pilih gejala.

4.4. Flowchart Hasil Tes Diagnosa Lupus

Gambar 4.4. Flowchart hasil tes diagnosa lupus

5. Kesimpulan dan Saran
5.1. Kesimpulan

Aplikasi ini dapat memberikan informasi
kepada seseorang, khususnya para masyarakat awam
dan para orang tua akan   adanya   kemgangguan
autism pada anak , sehingga informasi  tersebut
dapat ditindak lanjuti lebih dini. Dengan Deteksi
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dini gangguan autism pada anak, maka dapat
dilakukan penanganan yang tepat dan intensif,
sehingga anak dapat berkembang dan tumbuh
dengan baik.

Tindak lanjut tersebut sebagai upaya untuk
pengetahuan masyarakat awam/ orang tua agar lebih
lebih tahu, lebih cermat, perhatian dan waspada
terhadap tumbuh kembang anak. Sistem pakar yang
dibangun  adalah  merupakan  suatu  pustaka  dari
dokter  spesialis   dan   kondisi  yang digunakan
untuk mengambil penghitungan kesimpulan dari
gejala dan kategori gangguan anak. Dalam proses
penghitungannya metode Inferensi (forward
chaining) dengan Probabilitas Klasik. Parameter
yang dipergunakan dalam diagnosa adalah usia anak
dan Gejala Yang Diinputkan. Kesimpulan aplikasi
ini berupa Jenis gangguan yang diderita anak, solusi
penanganan berupa obat dan terapi sesuai dengan
usia dan jenis gangguan pada anak.

5.2. Saran

Pada  penelitian  lanjutan  dapat  dilakukan
pembuatan  dialog  yang  lebih  interaktif sehingga
lebih memudahkan pengguna dalam memanfaatkan
aplikasi yang dibangun.
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