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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA & DASAR TEORI 

 

2.1   Tinjauan Pustaka 

Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka 

Penelitian Obyek Metode Bahasa 

Pemrograman 
Hasil 

Annisa  

Rosedaniat, 

2017 

Sistem pakar 

diagnosa hama 

dan penyakit 

padi. 

Forward 

Chaining 

PHP 
- Diagnosa penyakit padi dan 

memberikan solusi. 

 

Odi 

Juniawan 

Syahputra, 

2016 

sistem pakar 

identifikasi 

kerusakan 

kamera dslr 

menggunakan 

metode 

certainty factor 

Certainty 

Factor 

PHP 
- Memberikan informasi 

kepada pengguna kamera 

DSLR penyebab kerusakan 

kamera dan memberikan 

solusi untuk mengatasi 

masalah tersebut. 

Adytio 

Rahmawan, 

2016 

Sistem pakar 

diagnosa 

kerusakan 

mobil 

menggunakan 

metode 

forward 

chaining 

Forward 

Chaining 

PHP - Menghasilkan solusi dari 

permasalahan yang didapat 

dari user dengan menjawab 

pertanyaan 

ya atau tidak dan akan 

diberikan sebuah keputusan 

berupa solusi dari 

setiap jawaban dari 

user 

tersebut. 

 

Sartini, 

2015 

Sistem pakar 

identifikasi 

kerusakan 

hardware 

handphone 

dengan 

menggunakan 

metode 

Forward 

Chaining 

PHP - Sistem pakar kerusakan 

Handphone barbasis web ini 

dapat memudahkan user 

dalam 

mendapatkan informasi 

mengenai gejala-gejala 

kerusakan 

hardware ponsel dan 
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forward 

chaining 

solusinya. 

 

Winarno, 

2015 

Sistem pakar 

untuk 

mendiagnosa 

gangguan 

jaringan 

komputer 

dengan metode 

certainty factor 

(CF) 

Certainty 

factor 

PHP - Sistem pakar untuk 

mendiagnosa gangguan 

jaringan komputer dengan 

metode certainty factor 

(CF) ini dapat 

memudahkan pengguna 

untuk mendapatkan 

informasi tentang 

gangguan jaringan 

komputer dan solusinya 

 

2.2 Dasar Teori 

Sistem teori merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah laporan atau 

karya tulis ilmiah, karena pada bagian dasar teori membahas apa saja teori-teori 

yang berhubungan dan berfungsi sebagai acuan atau pedoman agar penelitian tidak 

menyimpang dari tujuan awal yang telah ditetapkan. 

2.2.1 Sistem Pakar 

Sistem pakar merupakan cabang dari Atificial Intelligence (AI) yang 

cukup tua karena sistem ini mulai dikembangkan pada pertengahan 1960. Sistem 

pakar yang muncul pertama kali adalah General-purpose problem solver (GPS) 

yang dikembangkan oleh Newel dan Simon. Sampai saat ini sudah banyak sistem 

pakar yang dibuat, seperti MYCIN untuk diagnosa penyakit, DENDRAL untuk 

mengidentifikasi struktur molekul campuran yang tak kenal, XCON & XCEL 

untuk membantu konfigurasi sistem komputer besar. SOPHIE untuk analisis 

sirkuit elektronik, Prospector digunakan di bidang geologi untuk membantu 

mencari dan menemukan deposit, FOLIO digunakan untuk membantu 
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memberikan keputusan bagi seorang manager dalam stok dan investasi, DELTA 

dipakai untuk pemeliharaan lokomotif listrik diesel dan sebagainya. 

Istilah sistem pakar berasal dari istilah knowledge-based expert system. 

Istilah ini muncul karena untuk memecahkan masalah, sistem pakar menggunakan 

pengetahuan seorang pakar yang dimasukan kedalam komputer. Seorang yang 

bukan pakar menggunakan sistem pakar untuk meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah, sedangkan seorang pakar menggunakan sistem pakar untuk 

knowledge assistant. 

Pada sistem pakar berbasis rule, domain pengetahuan direpresentasikan 

dalam sebuah kumpulan rule berbentuk IF-THEN, sedangkan data 

direpresentasikan dalam sebuah kumpulan fakta-fakta tentang kejadian saat ini. 

Mesin inferensi membandingkan masing-masing rule yang tersimpan dalam basis 

pengetahuan dengan fakta-fakta yang terdapat dalam database. 

 

Gambar 2.1 Struktur Sistem Pakar 
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2.2.2 Mesin Inferensi 

Dari fakta-fakta yang diperoleh selama proses tanya-jawab dengan user, 

serta aturan-aturan yang tersimpan di knowledge base, inference engine dapat 

menarik suatu kesimpulan dan memberikan rekomendasi atau saran yang 

diharapkan oleh user. Langkah – langkah Mesin Inferensi adalah sebagai berikut: 

a. Memberikan pertanyaan kepada user 

b. Menambah jawaban pada working memory (blackboard) 

c. Menambah fakta baru dari suatu rule 

d. Menambah fakta baru tersebut pada working memory 

e. Mencocokan fakta pada working memory dengan rule 

 

1. Runut maju (Forward Chaining) 

Runut maju merupakan metode pencarian yang memulai proses pencarian dari 

sekumpulan data atau fakta, dari fakta-fakta tersebut dicari suatu kesimpulan yang 

menjadi solusi dari permasalahan yang dihadapi. Mesin inferensi mencari kaidah-

kaidah dalam basis pengetahuan yang premisnya sesuai dengan fakta-fakta 

tersebut, kemudian dari aturan-aturan tersebut diperoleh suatu kesimpulan. Runut 

maju memulai pencarian dengan data sehinggastrategi ini disebut data-driven. 

Contoh problem memakai forward chaining, diketahui kaidah tipe IF .. 

THEN .. berikut : 

 IF A THEN B 

      IF B THEN C 
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      IF C THEN D 

Dalam metode ini, data dipakai untuk menentukan aturan mana yang akan 

dijalankan, lalu aturan tersebut dijalankan. Untuk langkah-langkahnya sebagai 

berikut : 

1. Catat fakta pertama yang sudah diinputkan oleh user. 

2. Cari rule yang bagian premisnya sesuai dengan fakta yang diinputkan. 

3. Jika rule tidask ada maka cari fakta selanjutnya, lalu kembali ke langkah 

no 2. 

4. Jika rule ada maka akan ketemu konklusi sementara. 

5. Cari rule yang memakai konklusi sementara sebagai premis. 

6. Jika rule tidak ada maka gangguan tidak ditemukan. 

7. Namun jika rule terpenuhi cari fakta selanjutnya yang sesuai dengan 

konklusi sementara. 

8. Cari rule yang memakai konklusi sementara dan fakta selanjutnya sebagai 

premis. 

9. Jika rule tidak terpenuhi maka gangguan tidak ditemukan, namun jika rule 

terpenuhi maka gangguan ditemukan. 

Fakta awal yang diberikan hanya A dan E, ingin membuktikan apakah K bernilai 

benar. Proses penalaran forward chaining terlihat pada gambar dibawa ini 
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Gambar 2.2 Metode Forward Chaining 

 

2.2.3 Website 

Website adalah halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet 

sehingga bisa diakses di seluruh dunia selama terkoneksi dengan jaringan internet. 

Website merupakan komponen atau kumpulan komponen yang terdiri dari teks, 

gambar, suara animasi sehingga lebih merupakan media informasi yang menarik 

untuk dikunjungi. Secara garis besdar, website bisa digolongkan menjadi 3 bagian 

yaitu: website statis, dinamis dan interaktif. 

2.2.4 LAN (Lokal Area Network) 

LAN (Local Area Network) adalah suatu media transmisi bersama serta 

rangkaian hardware dan software untuk menginterfacekan perangkat menjadi 

media serta mengatur akses menuju media tersebut dengan tepat. Local area 

network dapat dibedakan dari jenis jaringan lainnya berdasarkan tiga karakteristik, 

yaitu: ukuran, teknologi transmisi dan topologinya dan dikarenakan sangat 

kompleksnya gangguan pada LAN serta dikarenakan terbatasnya jumlah IT 
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Support yang ada, maka dibutuhkan suatu sistem yang dapat menangani dan 

membantu user dalam menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu dengan adanya 

system tersebut diharapkan user bisa belajar dan menambah pengetahuan dan 

pengalamannya dibidang network troubleshooting, selain itu dengan adanya 

system pakar ini diharapkan mampu meringankan beban kerja dari IT Support. 

Seiring dengan berjalannya penggunaaan LAN pada kehidupan sehari-hari, 

tidak terlepas dari kerusakan baik itu human eror atau kerusakan sistem pada 

sistem kerja LAN itu sendiri. Pengguna LAN baru menyadari kerusakan setelah 

LAN tidak beroperasi sebagaimana mestinya oleh karena itu dalam 

penggunaaannya kemungkinan besar membutuhkan perawatan berkala misalnya, 

kegagalan koneksi ke jaringan, request time out, Perangkat hub atau switch 

bermasalah, network cable is Unplugged, icon LAN missed, sharing printer error, 

dan tidak mempunyai gambaran mengapa hal tersebut terjadi. Forward Chaining 

merupakan metode inferensi yang melakukan penalaran dari suatu masalah 

kepada solusinya. Jika klausa premis sesuai dengan situasi (bernilai TRUE), maka 

proses akan menyatakan konklusi. Forward chaining adalah data-driven karena 

inferensi dimulai dengan informasi yang tersedia dan baru konklusi diperoleh. 

 

2.2.5 PHP (Hypertext Prepocessor) 

PHP merupakan bahasa berbentuk skrip yang ditempatkan dalam server 

dan diproses di server. Hasilnyalah yang dikirimkan ke klien, tempat pemakai 

menggunakan browser. Secara khusus PHP dirancang untuk membentuk aplikasi 

http://en.wikipedia.org/wiki/Data-driven_design
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web dinamis artinya, PHP dapat membentuk suatu tampilan berdasarkan 

permintaan terkini. 

2.2.6 MySQL 

MySQL merupakan sebuah Database Management System (DBMS) atau 

manajemen basis data yang digunakan untuk menambah, menghapus, mengambil 

nilai, dan memproses data yang disimpan di dalam suatu basis data komputer. 

Kemampuan komputer untuk menangani jumlah data yang sangat besar 

menjadikan manajemen basis data memegang peranan yang penting dalam 

komputasi. 

2.2.7 Faktor Kepastian (Certainty Factor) 

Dalam aplikasi sistem pakar terdapat suatu metode untuk menyelesaikan 

masalah ketidakpastian data, salah satu metode yang dapat digunakan adalah 

faktor kepastian (certainty factor). Ada dua macam faktor kepastian yang 

digunakan, yaitu faktor kepastian yang diisikan oleh pakar bersama aturan dan 

faktor dan faktor kepastian yang diberikan oleh pengguna. Faktor kepastian yang 

diisikan oleh pakar menggambarkan kepercayaan pakar terhadap hubungan antara 

anteseden dan konsekuen. Sedangkan faktor kepastian dari pengguna menunjukan 

besarnya kepercayaan terhadap keberadaan masing-masing elemen dalam 

anteseden. 

Salah satu contoh aplikasi sistem pakar yang menggunakan metode 

certainty factor (CF) untuk menangani ketidakpastiaan adalah MYCIN, sistem 
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pakar untuk mendiagnosa infeksi bakteri pada darah. Dalam MYCIN terdapat 

aturan untuk menghubungkan evidence anteseden yang terdapat pada sebuah 

kaidah, hal ini dapat dilihat pada tabel 2.1   

Tabel 2.1 Kombinasi evidence dan anteseden 

EVIDENCE E NILAI KETIDAKPASTIAN 

E1 and E2 Min [CF(H,E1), CF(H,E2)] 

E1 or E2 Max [CF(H,E1), CF(H,E2)] 

Not E -CF(H,E) 

Berikut merupakan contoh untuk mengkombinasikan evidence : 

E = (E1 AND E2 AND E3) OR (E4 AND NOT E5) 

Besarnya nilai kepastian untuk gejala E akan dihitung sebagai berikut : 

CF untuk Gejala E = max[min(E1,E2,E3)],min(E4,E5)] 

Dimana nilai :       E1=0.9      E2=0.8      E3=0.3 

                              E4=-0.5      E4=-0.4 

Sehingga nilai CF untuk Gejala E adalah : 

CF gejala  E  = max[min(0.9,0.8,0.3)],min(-0.5,-(-0.4))] 

                 E  =  max[min(0.9,0.8,0.3)],min(-0.5,0,4)] 

                     = max[0.3,-0.5] 

                     = 0.3 
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Bentuk dasar rumus certainty factor (CF) sebuah aturan dalam bentuk if E then H 

adalah sebagai berikut : 

 CF(H,e) = CF(E,e)*CF(H,E) 

Dimana, 

CF(E,e) : certainty factor evidence E yang dipengaruhi oleh evidence e 

CF(H,E) : certainty factor hipotesis H dengan asumsi evidence diketahui dengan             

pasti ketika CF(E,e) = 1 

CF(H,e) : certainty factor hipotesis yang dipengaruhi oleh evidence e 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


