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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Dalam penelitian ini menggunkan sumber referesi yang terdapat pada tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka 

     Parameter 

 

Penulis 

Objek  Metode Teknologi Hasil 

Bambang Yuwono 

dkk. (2011) 

Bunga Mawar Forward 

Chainning 

WEB Sistem Mempunyai kemampuan untuk 

menambah, mengupdate, serta 

menghapus ciri dan gejala pada bunga 

mawar 

Fetty Nurlaela 

(2013) 

Gigi Forward 

Chainning 

Dekstop 

 

Sistem mempunyai kemampuan untuk 

mengupdate atau menambah data baru 

yang ditemukan oleh pakar 

Chriestie E. J. C. 

Montolalu dkk.  

 (2011) 

Ginjal Forward 

Chainning 

Dekstop 

 

Sistem mempunyai kemampuan untuk 

mengupdate atau menambah data baru 

yang ditemukan oleh pakar 

Luther A. 

Latumakulita 

(2012) 

Anak Certainty Factor Dekstop 

 

Demam: 

DBD 

 0,8 

Demam Tifoid   

 0,83 

Vian Prastowo 

Adji (2016) 

Tanaman Obat Forward 

Chainning 

Android 

 

- 
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2.2 DASAR TEORI  

Pada penelitian identifikasi penyakit pada tanaman obat ini menggunakan 

dasar teori sebagai berikut : 

2.2.1 Tanaman Obat 

Tanaman Obat adalah tanaman yang memiliki fungsi sebagai obat 

untuk menyembuhkan atau mencegah berbagai penyakit. Tanaman obat 

dapat ditanam sendiri ataupun tumbuh secara liar. Tumbuhan tersebut 

digunakan oleh masyarakat untuk diracik dan disajikan sebagai obat guna 

penyembuhan penyakit. Penggunaan tanaman obat bisa dilakukan dengan 

cara diminum, ditempel, dihirup sehingga kegunaannya dapat memenuhi 

konsep kerja reseptor sel dalam menerima senyawa kimia atau rangsangan. 

(Bambang Sudewo, 2004) 

2.2.2 Kunyit 

Kunyit dikenal dalam bahasa latin sebagai curcuma domestica Val, 

merupakan suku tumbuhan rempah-rempah asli dari wilayah Asia 

Tenggara. Kunyit dapat tumbuh liar disekitar semak-semak hutan, namun 

dengan banyaknya permintaan akan kebutuhan, kunyit sekarang mulai 

banyak dibudidayakan menjadi tanaman obat. Mencegah Penyakit 

Alzheimer, membantu mencegah kanker, mengurangi risiko serangan 

jantung dan stroke, melawan penyakit inflamasi, melawan demam dan flu, 

menyembuhkan gangguan pencernaan, membantu penderita diabetes. 

(Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, 2014) 
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Gambar 2.1. Tanaman Kunyit 

2.2.2.  Jahe 

Jahe atau dengan bahasa latin Zingiber Officinale, merupakan salah 

satu tanaman rimpang yang populer untuk digunakan sebagai rempah-

rempah dan juga sebagai bahan obat. Rimpangnya yang berbentuk jemari 

yang menggembung pada ruas-ruas tengah merupakan ciri khas dari jahe. 

Rasa pedas yang dominan pada jahe  disebabkan karena senyawa keton 

bernama zingeron. Jahe sangat bermanfaat untuk menurunkan berat badan, 

menjaga kondisi jantung, mengtasi gangguan pencernaan, mengatasi 

morning sikcness, mencegah kanker usus, mengobati sakit kepal, 

mengobati alergi, mengobati rematik, dan meningkatkan sistem kekebalan 

tubuh. (Hesti dan Cahyo, 2013) 
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Gambar 2.2. Tanaman Jahe 

2.2.3. Kayu Manis 

Kayu manis (Cinnamomum burmanii) merupakan jenis rempah-

rempah yang biasa digunakan sebagai bumbu dalam berbagai jenis 

makanan karena memiliki aroma dan rasa yang enak. Kayu manis 

bermanfaat untuk mengontrol gula darah, sebagai anti infeksi, 

meningkatkan fungsi otak, menurunkan kolestrol, mencegah pertumbuhan 

sel kanker, menghangatkan tubuh, meringankan sakit pada penderita 

rematik. (Rismunandar dan Farry, 2001) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Tanaman Kayu Manis 
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2.2.4.  Jeruk Nipis 

Jeruk nipis (Citrus aurantifolia) adalah salah satu jenis buah yang 

menyimpan banyak kegunaan bagi manusia. Jeruk yang berwarna hijau 

hingga kuning ini tidak hanya bisa digunakan sebagai bahan pembuat 

makanan dan minuman, tetapi juga dapat menjadi obat beberapa penyakit. 

Jeruk nipis bermanfaat untuk mencerahkan kulit wajah, menghilangkan 

komedo di wajah, mengobati amandel, mengobati batuk, menhghilangkan 

bau badan, menghilangkan jerawat. (Aak, 2004) 

 

Gambar 2.4. Tanaman Jeruk Nipis 

2.2.5. Lidah Buaya 

Lidah Buaya (Aloe vera) merupakan tanaman yang memiliki bentuk 

unik karena daunnya yang menyerupai lidah buaya. Tanaman ini sering di 

tanam oleh masyarakat sebagai tanaman hias atau untuk perawatan tubuh. 

Selain itu lidah buaya juga bisa digunakan untuk menyembuhkan berbagai 

macam penyakit seperti mengobati luka, wasir, asam lambung, diabetes, 

dan lain-lain. (Sudarto, 1997) 
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Gambar 2.5. Tanaman Lidah Buaya 

2.2.6. Jambu Biji 

Jambu Biji (Psidium guajava) merupakan buah yang sering ditanam 

dan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Jambu biji  memiliki buah 

yang berwarna hijau dengan daging buah berwarna putih atau merah dan 

memiliki rasa asam-manis. Jambu biji memiliki banyak manfaat bagi 

kesehatan seperti meningkatkan kekebalan tubuh, mencegah penyakit 

diabetes, menobati demam berdah, mengobati diare, dan lain-lain. (Pusat 

Informasi Pertanian, 1993) 

 

Gambar 2.6. Tanaman Jambu Biji 

2.2.7.  Sistem Pakar 

Sistem pakar merupakan suatu paket perangkat lunak atau software 

yang ditujukan sebagai media konsultasi, nasihat, dan sarana dalam 

memecahkan masalah di bidang-bidang tertentu. Bidang yang dapat 

dicakup oleh sistem pakar tidaklah terbatas, tetapi yang paling sering 
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diaplikasikan adalah sains, kedokteran, produksi, industri agrobisnis, 

psikologi, pendidikan dan lain-lain. Sistem pakar sendiri merupakan 

cabang dari ilmu yang mempelajari mengenai kecerdasan buatan atau 

Artifical Intelligence. 

Sistem pakar merupakan sisem yang dapat dikatakan sebagai 

pengganti seorang pakar atau expert di bidang tertentu. Seorang pakar 

merupakan seseorang yang memiliki pengetahuan dan kemampuan  yang 

mendalam mengenai suatu bidang ilmu tertentu yang dipelajarinya. 

Seorang pakar juga dapat dikatakan memiliki pengalaman dan ilmu yang 

lebih superior daripada orang-orang yang hanya sekedar tahu ataupun 

orang yang sama sekali awam dibidang tertentu. 

Sebuah sistem pakar utuh memiliki beberapa bagian atau tahapan 

dalam perancangan dan implementasinya. Terdapat empat komponen 

utama dalam sebuah struktur sistem pakar yaitu basis pengetahuan 

(knowledge base), memori utama (working memory), mesin inferensi 

(inference engine), dan antarmuka pengguna (user interface). 

Suatu arsitektur sistem pakar selalu akan berhubungan dengan tiga 

pihak yang berperan penting. Ketiga pihak tersebut adalah pakar, 

knowledge engineer, dan pengguna. Dalam sebuah model sistem pakar, 

etrdapat dua lingkungan utama, yaitu development environment dan 

consultation environment. Development environment merupakan 

lingkungan untuk membangun sebuah sistem pakar, sedangkan 

consultation environment merupakan lingkungan untuk proses konsultasi 
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user dengan sistem pakar. Gambar 2.7 menjelaskan secara struktural 

mengenai arsitektur sistem pakar (Sari Iswanti, 2008). 

 

Gambar 2.7. Arsitektur Sistem Pakar 

2.2.8. Metode Forward Chaining 

Metode forward chaining dimulai dari sejumlah fakta-fakta yang 

telah diketahui untuk mendapatkan suatu fakta baru dengan memakai 

rule-rule yang memiliki ide dasar yang cocok dengan fakta dan terus 

dilanjutkan sampai mendapatkan tujuan atau sampai tidak ada rule yang 

punya ide dasar yang cocok atau sampai mendapatkan fakta. 

Metode ini digunakan untuk mendapatkan solusi dari problem 

berdasarkan kondisi yang ada, atau suatu proses yang memulai pencarian 

dari premis atau data menuju konklusi (data-driven). Cara kerjanya 

adalah inference engine menyalakan atau memilih rule-rule dimana 
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bagian premisnya cocok dengan informasi yang ada pada bagian working 

memory. 

 

Gambar 2.8. Pelacakan (mata rantai) ke depan 

Dari gambar 2.8 dapat dijelaskan aturan dari foward chaining, 

untuk kaidah A menghasilkan fakta 1 dan fakta 2, maka fakta 1 dan 2 

merupakan fakta baru atau kesimpulan fakta 1 merupakan fakta baru 

untuk kaidah C. Untuk mengaktifkan bagian THEN yang merupakan 

kesimpulan dari kaidah C adalah dengan menggunakan fakta 1, 

kemudian fakta 2 merupakan fakta baru untuk kesimpulan untuk kaidah 

D dan E. Untuk mengaktifkan bagian THEN yang merupakan 

kesimpulan dari kaidah D dan kaidah E adalah dengan menggunakan 

fakta 2. Untuk kaidah B menghasilkan fakta 3. dan fakta 3 ini merupakan 

fakta baru dan sekaligus sebagai kesimpulan kaidah B (Haris dan Septi, 

2009). 

2.2.9.  Android 

Android adalah sebuah sistem operasi untuk perangkat mobile 

berbasis linux yang mencakup sistem operasi, middleware dan aplikasi. 
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Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk 

menciptakan aplikasi mereka. Awalnya, Google Inc. membeli Android 

Inc. yang merupakan pendatang baru yang membuat piranti lunak untuk 

ponsel/smartphone. Kemudian untuk mengembangkan Android, 

dibentuklah Open Handset Alliance, konsorsium dari 34 perusahaan 

piranti keras, piranti lunak, dan telekomunikasi, termasuk Google, HTC, 

Intel, Motorola, Qualcomm, T-Mobile, dan Nvidia. Secara garis besar, 

arsitektur Android dapat dijelaskan dan digambarkan sebagai berikut: 

a. Applications dan Widgets 

Applications dan Widgets adalah layer dimana berhubungan 

dengan aplikasi saja, dimana biasanya download aplikasi dijalankan 

kemudian dilakukan instalasi dan jalankan aplikasi tersebut. 

b. Applications Frameworks 

Applications frameworks ini adalah layer di mana para pembuat 

aplikasi melakukan pengembangan/pembuatan aplikasi yang akan 

dijalankan di sistem operasi Android, karena pada layer inilah 

aplikasi dapat dirancang dan dibuat, seperti contectproviders yang 

berupa sms dan panggilan telepon. 

c. Libraries 

Libraries ini adalah layer di mana fitur-fitur Android berada, 

biasanya para pembuat aplikasi mengakses libraries untuk 

menjalankan aplikasinya. Berjalan diatas kernel, Layer ini meliputi 

berbagai library C/C++ inti seperti Libc dan SSL. 
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d. Android Run Time Layer 

Android Run Time Layer yang membuat aplikasi Android dapat 

dijalankan dimana dalam prosesnya menggunakan Implementasi 

Linux. 

e. Linux Kernel 

Linux Kernel adalah layer dimana inti dari operating system dari 

Android itu berada. Berisi file-file system yang mengatur sistem 

processing, memory, resource, drivers, dan sistem-sistem operasi 

android lainnya. Linux kernel yang digunakan android adalah linux 

kernel release 2.6. 

2.2.10. Java 

Dalam pembuatan aplikasi android didasarkan pada bahasa 

pemrograman java. Java adalah bahasa pemrograman yang dapat 

membuat seluruh bentuk aplikasi, desktop, web, mobile dan lainnya, 

sebagaimana dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman 

konvensional yang lain.  

Bahasa Pemrograman Java ini berorientasi objek (OOP-Object 

Oriented Programming), dan dapat dijalankan pada berbagai platform 

sistem operasi. Perkembangan Java tidak hanya terfokus pada satu sistem 

operasi, tetapi dikembangkan untuk berbagai sistem operasi dan bersifat 

open source. Dengan slogannya “Write once, run anywhere”. 

Bahasa ini banyak mengadopsi sintaksis yang terdapat pada C dan 

C++ namun dengan sintaksis model objek yang lebih sederhana. 
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Aplikasi-aplikasi berbasis java umumnya dikompilasi ke dalam p-code 

(bytecode) dan dapat dijalankan pada berbagai Mesin Virtual Java 

(JVM). Java merupakan bahasa pemrograman yang bersifat umum/non-

spesifik (general purpose). 

 


