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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini berisikan tentang kajian yang dikumpulkan jadi satu untuk 

melakukan dan melaksanakan suatu penelitian agar dapat berjalan dengan baik. 

Landasan teori yang dimaksud ialah seperti hasil penelitian yang terkait dengan 

penelitian ini yaitu sistem pakar, terkait dengan metode Dempster shafer serta 

yang menyangkut dengan hama dan penyakit yang menyerang pada tanaman apel. 

2.2 Metodologi Penelitian 

Metode penelitian sistem yang akan dipilih di tahap ini yaitu metode 

waterfall. Pengertian Metode Waterfall, waterfall sendiri mempunyai arti sebagai 

air terjun. Metode ini juga sering disebut dengan siklus hidup klasik (classic life 

cycle). Pada pengembangan sebuah perangkat lunak dapat melalui tahapan yang 

berurutan dimulai dengan tahapan perencanaan atau planning, permodelan atau 

modeling, konstruksi atau construction yaitu susunan suatu bangunan sistem, serta 

menyerahkan sistem kepada pelanggan atau disebut dengan deployment, dan juga 

diakhiri dengan suatu dukungan pada sebuah perangkat lunak lengkap 

dihasilkan[2]. Metode waterfall mempunyai tahapan seperti gambar dibawah ini.  

Gambar 2.1 Tahapan Metode Waterfall 

https://www.blogger.com/null
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2.2.1 Tahapan Metode Waterfall 

Metode waterfall memiliki beberapa tahapan yang dilakukan secara 

berurutan untuk melakukan pengembangan suatu sistem. Yang pertama yaitu 

analisis kebutuhan atau requirement, kemudian dilanjutkan dengan desain sistem 

atau design system, setelah itu yaitu tahap penkodean atau coding untuk membuat 

suatu sistem. Selanjutnya yaitu melakukan pengujian atau testing dan tahapan 

yang terakhir adalah penerapan program dan perbaikan atau pemeliharaan. 

Tahapan-tahapan tadi dapat dijelaskan secara rinci dibawah ini[3]. 

1.     Requirement Analisis 

Pada tahapan analisa kebutuhan ini yaitu memerlukan suatu komunikasi 

untuk mendapatkan suatu data yang diperlukan dalam membangun sebuah sistem 

yang sesuai dengan harapan dari para pengguna sistem nantinya serta terdapat 

juga batasan dari sistem tersebut. Data informasi untuk membangun sebuah sistem 

dapat diperoleh dengan cara wawancara, berdiskusi dengan narasumber dan juga 

bisa melakukan turun kelapangan langsung. 

2.      System Design 

Pada tahapan ini dapat merancang suatu sistem dengan data yang didapat 

pada tahap sebelumnya, disusun sesuai dengan harapan. Pada tahap ini yaitu 

tahapan perancangan sebuah sistem, mendesain suatu sistem diperlukannya data 

yang sudah didapat pada tahapan sebelumnya. Pada tahap ini juga dapat 

menentukan kebutuhan perangkat keras atau disebut juga dengan hardware. Serta 

dapat menjelaskan arsitektur pada sistem dengan keseluruhannya.  

3.      Implementation 

Tahapan implementasi ini yaitu dimana awal tahapan sistem dibuat, sistem 

yang pertama dibuat disini berupa program kecil yang disebut dengan unit. Unit 

ini dilanjutkan kedalam tahapan selanjutnya dengan memasukkan beberapa 

fungsional dan dikembangkan serta dilakukan pengujian kecil yang disebut 

dengan unit testing. 

4.        Integration & Testing 

Pada tahapan ini, unit dilakukan pengujian lagi dan dimasukkan kedalam 

sebuah sistem. Untuk pengujian dilakukan pada masing-masing unit. Setelah itu 
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dilakukan pemeriksaan pengujian, apakah terdapat kegagalan ataupun kesalahan 

untuk diperbaiki lagi. 

5.        Operation & Maintenance 

Pada tahapan terakhir dimetode ini, dilakukan penerapan sistem yang telah 

jadi kedunia nyata dan dilakukan juga pemeliharaan sistem untuk dimasa yang 

akan datang. Jika sistem terdapat kesalahan yang terlewatkan pada tahapan 

sebelumnya, dapat diperbaiki lagi. Untuk perbaikan sistem tersebut akan 

dimasukkan kedalam kebutuhan baru pada sistem tersebut. 

2.2.2 Kelebihan Metode Waterfall 

Kelebihan dalam menggunakan metode ini yaitu dapat 

mendepartementalisasi maksudnya disini dalam hal menentukan pengerjaan 

sistem sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada dan juga dapat terkontrol dengan 

baik. Pada metode ini terdapat proses pangembangan fase one by one, gunanya 

untuk mengecilkan kemungkinan untuk melakukan kesalahan yang terjadi. Dari 

pengembangan tersebut akan melalui dari desain, kemudian implementasi, 

selanjutnya tahap pengujian sistem, instalasi seterusnya juga pada penyelesaian 

masalah serta pada operasi dan juga pemeliharaan sistem. 

2.2.3 Kekurangan Metode Waterfall 

Pada metode ini memiliki beberapa kekurangan yaitu yang pertama adalah 

tidak bisa melakukan revisi jika terdapat kesalahan didalam sistem. Hal itu 

dikarenakan jika sistem sudah mencapai tahap pengujian, akan sangat sulit 

kembali lagi dan mengubah sesuatu yang lalai terdokumentasikan dengan sebaik-

baiknya pada tahap sebelumnya. 

 

2.3 Hasil Penelitian Terkait 

Ada beberapa hasil penelitian dibawah ini yang berkaitan dengan 

penelitian yang akan diangkat: 

a. Yang pertama yaitu penelitian dari Yasidah nur Istiqomah dan Abdul Fadlil, 

mereka berdua membuat sebuah sistem pakar dengan studi kasus diagnose 

penyakit pada saluran pencernaan dan menggunakan metode dempster shafer. 

Pada penelitian mereka mempunyai hasil sebagai memberikan informasi pada 

pengguna dalam menangani penyakit tersebut, sistem memberikan suatu 
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solusi yang begitu tepat, dengan hanya memberikan gejala-gejala yang dialami 

oleh pengguna dan perhitungannya menggunakan metode dempster shafer[4]. 

b. Yang kedua yaitu penelitian dari Sulistyohati dan Hidayat, dengan membuat 

sistem pakar dan dalam studi kasus diagnosa penyakit ginjal dengan 

menggunakan metode perhitungan dempster shafer. Sistem ini menghasilkan 

keputusan sistem dengan mengeluarkan nilai kepercayaan berupa jenis 

penyakit ginjal dengan memilih gejala-gejala sebelumnya dengan 

menggunakan metode dempster shafer[5]. 

c. Pada penelitian yang dilakukan oleh Evi Fadilah, yaitu meneliti tentang sistem 

pakar yang berhubungan dengan penyakit jantung dengan menggunakan 

metode perhitungan dempster shafer. Penelitian ini menghasilkan keluaran 

berupa beberapa informasi tentang cara pengobatan tradisional dari serangan 

penyakit jantung yang dialami oleh pengguna dengan memasukkan gejalanya 

terlebih dahulu [6]. 

2.4 Kecerdasan Buatan 

Sistem pakar atau disebut juga dengan expert system yang merupakan 

bagian dari ilmu komputer dengan ilmu dasar dari kecerdasan buatan (artificial 

intelligence). Kecerdasan buatan disini mempunyai arti sebagai rancangan suatu 

program yang sifatnya menirukan pengambilan keputusan suatu masalah seperti 

layaknya seorang manusia yang pintar dalam bidang tertentu. 

Menurut Turban dalam buku yang ditulis oleh Kusrini mendefinisikan 

kecerdasan buatan sebagai ilmu yang mengajarkan cara sebuah komputer dapat 

memiliki sifat  dancara berpikir layaknya seorang manusia[7]. 

Sedangkan menurut Minsky memiliki pendapat tentang kecerdasan buatan 

itu seperti sebuah ilmu yang bertujuan untuk mengolah suatu komputer yang akan 

melakukan sesuatu layaknya seperti seorang manusia[8]. 

Rich dan Knight (1991) juga memiliki sebuah pendapat tentang 

kecerdasan buatan ini dengan pendapat sebuah ilmu atau studi yang bertujuan 

untuk membangun sebuah komputer mempunyai sifat seperti manusia bahkan 

melakukannya lebih baik dibandingkan apa yang dilakukan oleh manusia[8]. 

Sementara dari Ensiklopedi Britannica memberikan makna arti dari 

kecerdasan buatan itu ialah bagian dari ilmu komputer yang dalam 
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mengemukakan pengetahuan dalam bentuk simbol-simbol dari pada dalam bentuk 

bilangan. Serta melakukan proses informasi didasari metode yang berdasarkan 

sejumlah aturan. 

 Kecerdasan buatan memiliki tujuan yaitu membangun sebuah komputer 

yang cerdas, mengerti akankecerdasan yang dimiliki, serta membuat mesin lebih 

berguna dimata manusia.kecerdasan ini dapat membantu manusia dalam mencari 

suatu informasi yang dibutuhkan dengan akurat, membantu menentukan 

keputusan dalam suatu masalah, serta membangun sebuah komputer yang 

memiliki tampilan yang sangat begitu mudah dipahami oleh penggunanya.Cara 

kerja dari kecerdasan buatan ini adalah dengan memasukkan informasi yang 

sudah disediakan kemudian menampilkan hasil berupa suatu keputusan. Cara 

tersebut mirip dengan cara berpikir seorang manusia dalam menentukan suatu 

keputusan, cara belajarnya pun sama informasi baru yang didapat disimpan oleh 

sebuah komputer sebagai acuan dimasa yang akan datang. Suatu kecerdasan akan 

didapatkan ketika setelah melalui sebuah pengalaman dan mendapatkan 

pengetahuan dari pengalaman tersebut. Maka dari intu, sebuah komputer 

diberikan berupa kemampuan dan dan pengalaman untuk memberikan penalaran 

sebuah pengetahuan layaknya seperti seorang manusia atau disebut juga seorang 

pakar yang ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan suatu keputusan yang 

akurat[9]. 

 Joyogianto (2007) memberikan pendapat tentang Artificial Intellegence 

yaitu suatu mesin atau alat yang bisa melakukan tugas-tugas yang tugas tersebut 

biasanya dilakukan oleh seorang manusia yang biasanya hanya manusia yang 

memiliki kepintaran khusus saja yang bisa melakukannya[10]. 

 Artificial intelligence yang baik dapat memberikan dapak baik berupa 

meringankan beban kerja dari manusia dan juga peran kerja manusia lebih minim 

dibandingkan sebelumnya. Cara kerjanya yaitu hanya memasukkan data kemudian 

dip[roses akan menghasilkan sebuah keputusan yang akurat. 

Artificial intelligence sering diimplementasikan dan ditemui pada bidang-

bidang dibawah ini, yaitu: 

a. Computer Vision : sebuah komputer yang gunanya untuk mengenali sebuah 

gambar gambar tertentu sebagai inputnya dengan menggunakan metode 
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artificial intelligence. Pada bidang ini memiliki contoh yaitu mengenali dan 

juga membaca suatu tulisan pada sebuah gambar. 

b. Fuzzy Logic : metode artificial intelligence yang diterapkan pada bidang 

robotika dan alat-alat elektronik lainnya yang mempunyai sifat mirip dengan 

manusiaseperti cara berpikirnya dan juga tingkah laku seperti manusia juga. 

c. Game : dalam hal game, artificial intelligence memiliki kemampuan untuk 

menirukan cara berpikir manusia dalam menjalankan sebuah game. Contohnya 

pada program Perfect Chessmate yang dapat menirukan cara berpikir seorang 

manusia yang ahli dalam bidang bermain catur. 

d. General Problem Solving : pada bidang ini, artificial intelligence digunakan 

sebagai pemecahan untuk suatu masalah yang dilakukan oleh sebuah 

komputer. Untuk mendapatkan sebuah solusi dari permasalahan yang didapat, 

digunakan cara trial and error. Agar lebih paham, ada sebuah contoh yaitu 

pemecahan masalah model linier programming dengan menggunakan program 

Eureka. 

e. Speech recognition : Artificial intelligence dibidang ini berfungsi sebagai 

pencocokan suara manusia atau mengenali suara manusia dijadikan suatu 

perintah pada sebuah komputer. 

f. Expert System : pada bidang ini artificial intelligence mempunyai person 

sebagai meniru cara berpikir seorang pakar atau seorang ahli pada suatu 

bidang tertentu diterapkan pada sebuah komputer. Hal ini biasanya diterapkan 

ketika pengguna ingin mendapatkan hasil sebuah keputusan dengan cepat 

tanpa melalu seorang pakar, dengan hasil yang akurat juga seperti keputusan 

yang dihasilkan oleh seorang pakar. Dan pengguna membayangkan dia sedang 

berkonsultasi pada seorang pakar, padahal dia hanya berkonsultasi pada 

sebuah komputer. 

2.5 Sistem Pakar 

2.5.1 Konsep Dasar Sistem Pakar 

Sistem pakar dapat diartikan sebagai sistem yang mengadopsi cara berpikir 

manusia yang diterapkan kedalam sebuah komputer untuk menentukan hasil suatu 

keputusan seperti layaknya seorang pakar. Menirukan cara kerja seorang pakar 
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untuk menyelesaikan masalah dengan menentukan keputusan dalam suatu 

masalah, itulah tujuan dari sistem pakar [11]. 

Menurut Arhami, sistem pakar yaitu sebuah komputer yang 

kemampuannya dalam pengambilan sebuah keputusan sama dengan seorang 

pakar. Pada pengetahuan yang dimiliki seorang pakar, dapat diterapkan dalam 

sebuah komputer yang berguna untuk pemecahan masalah-masalah yang dihadapi 

manusia. Hal ini diterapkan diberbagai bidang seperti contohnya dalam 

perhitungan matematika, dibidang teknik, pada bidang kedokteran, serta ilmu 

pengetahuan lainnya. Walaupun kerja komputer lebih baik dibandingkan manusia, 

akan tetapi kita juga masih memerlukan kinerja dari manusia yang kemungkinan 

juga komputer mempunyai batasan kemampuan[12]. 

Pengertian dari sistem pakar ialah suatu sistem komputer mengandalkan 

fakta, pengetahuan serta teknik untuk melakukan penalaran yang digunakan untuk 

memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi. Kemampuan tersebut biasanya 

dimiliki oleh seorang ahli pada bidangnya masing-masing. Sistem pakar dalam 

perkembangannya dapat membantu manusia sebagai teknologi yang terdapat pada 

era infoormasi yang sangat canggih seperti sekarang ini[8]. 

Salah satu bagian dari Artificial Intelligence yang penggunanya 

mendapatkan solusi dalam suatu permasalahan yang dialami dengan kemampuan 

khusus disebut dengan sistem pakar. Seseorang yang mempunyai kemampuan 

khusus dalam bidang tertentu untuk menangani suatu permasalahan disebut 

dengan seorang pakar atau ahli. Pertama kali sistem pakar ini dikembangkan pada 

tahun 1970-an dan berisikan hanya kemampuan. Pada perkembangannya, 

teknologi sistem pakar sekarang meliputi dalam hal sistem pakar, program seerta 

perangkat keras yang dirancang membangun perkembangannyadan juga dalam 

pembuatan sistem pakar [13]. 

Tujuan dari pengembangan sistem pakar sendiri sebenarnya positif yaitu 

membantu orang-orang dalam menentukan masalah pada bidang tertentu tanpa 

menghapus peran seorang pakar. Ilmu yang dimiliki oleh seorang pakar 

diterapkan pada sebuah perangkat lunak untuk memperkecil biaya dalam 

pemecahan suatu masalah [14]. 
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Pengetahuan yang dimiliki oleh sistem pakar biasanya diwakili dengan 

cara yang umum yaitu dalam bentuk tipe atura atau sering disebut juga dengan 

rule yang berbunyi IF…THEN dapat diartikan  “Jika….Maka”. hal diatas 

sangatlah sederhana, namun memiliki arti yang sangat penting dalam membangun 

sebuah sistem pakar. Berikut ini ada beberapa unsur dalam konsep dasar dari 

sistem pakar yaitu keahlian, ahli, pengalihan keahlian, inferensi, aturan serta 

kemampuan menjelaskan. 

Keahlian mempunyai arti sebagai pengetahuan yang diterapkan pada 

kemampuan manusia yang didapatkan dari sebuah pengalaman, dari sebuah buku 

bacaan atau pun didapatkan dari sebuah pelatihan. Kemudaian seorang ahli juga 

dapat diartikan sebagai seseorang manusia yang mempunyai pengetahuan dan 

mampu menjelaskan pengetahuan yang dia miliki, seorang ahli juga dapat 

mempelajari hal-hal baru untuk dijadikan suatu permasalahan, pengetahuan yang 

didapat akan disusun. 

Tujuan utama dari sistem pakar yaitu pengalihan keahlian. 

Maksudnyayaitu keahlian seorang pakar dapat dibagikan kepada seseorang yang 

kurang dalam pengetahuan tersebut.ada empat aktivitas yang dibutuhkan, yaitu 

yang pertama dengan menambahkan pengetahuan yang didapatkan dari beberapa 

ahli atau bahan bacaan, menerapkan pengetahuan tersebut kedalam sebuah 

komputer, inferensi pengetahuan serta pengalihan pengetahuan kepada pengguna. 

Basis pengetahuan atau disebut juga knowledge base mempunyai arti suatu 

pengetahuan yang tersimpan pada sebuah komputer. 

Kemampuan untuk menalar adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh 

sistem pakar. Jika kemampuan sudah tersimpan dalam basis pengetahuan dan 

tersedianya program yang mengakses basisdata, maka dari itu komputer wajib 

memprogram untuk membuat inferensi. 

Dasar pemikiran dari sebuah sistem pakar adalah basis pengetahuan atau 

disebut juga dengan knowledge base. Bangunan dari knowledge base terdiri atas 

beberapa aturan yang mempunyai relasi dengan data untuk menghasilkan sebuah 

kesimpulan. Pengetahuan ini akan tersimpan dalam database. Yang menjadi pusat 

pemrosesan adalah inference engine yaitu alurnya dari memasukkan data dari 
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pengguna, kemudian melakukan proses yang menghasilkan keluaran suatu 

keputusan atau kesimpulan sebagai hasil dari sebuah konsultasi .  

Penterjemah dari knowledge base yaitu knowledge acquisition source yang 

gunanya menghasilkan sebuah bahasa yang dapat dimengerti oleh seorang 

pengguna. Bagian ini disimpan didalam database dengan format tertentu agar user 

tidak mengerti apa yang telah tersimpan. 

Beberapa modul dari memory yang fungsinya untuk menyimpan sebuah 

informasi hanya sementara dari sebuah pemrosesan konsultasi. Selanjutnya untuk 

merancang sebuah sistem pakar, lebih baik mengikuti langkah-langkah sebagai 

berikut [12]:  

a. Tentukan bidang konsentrasi pada sistem pakar sebagai batasan sistem yang 

akan dirancang.  

b. Menentukan jenis hasil keputusan yang akan diambil.  

c. Membuat sebuah pohon keputusan atau disebut juga dengan decision tree.  

d. Menuliskan IF…THEN rules.  

e. Membuat perancangan antar muka atau sering disebut juga dengan user 

interface. 

 

2.5.2 Ciri-Ciri Sistem Pakar 

Menurut Kusumadewi ciri-ciri dari sistem pakar yaitu [11]: 

a. Mekanisme pemrosesan dan basis pengetahuan terpisah. 

b. Program yang dibuat juga bisa melakukan kesalahan. 

c. Sistem pakar juga memiliki satu bagian yang disebut dengan penjelasan. 

d. Keseluruhan tidak diharuskan lengkap. 

e. Mudahnya melakukan perubahan pada rules. 

f. Sistem pakar bekerja dalam pemecahan masalah dan logika. 

Adapun ciri-ciri sistem pakar menurut Dhany antara lain [9]: 

a. Sangat mudahnya dalam merubah data dengan cara mengubah, menambahkan 

dan menghapus dari basis pengetahuan. 

b. Memiliki sifat adaptasi yang bagus. 

c. Terbatasnya pada suatu bidang yang lebih terperinci. 

d. Hasil memiliki ketergantungan pada si pengguna. 
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e. Terpisahnya inferensi dan basis pengetahuan. 

 

2.5.3 Orang Yang Terlibat Dalam Sistem Pakar 

Dibawah ini merupakan orang-orang yang terlibat dalam hal interaksi pada 

sistem pakar : 

a. Pakar yaitu orang yang berperan penting dalam menyelesaikan suatru masalah 

pada bidangnya yang akan diterapkan pada sebuah sistem. 

b. Pembangun pengetahuan yaitu seseorang yang menerjemahkan pengetahuan 

dari seorang pakar dengan sejelas-jelasnya sehingga bisa diterapkan pada 

sistem pakar. 

c. Pengguna merupakan seseoprang yang menggunakan sistem pakar untuk 

mendapatkan hasil solusi dari permasalahan yang dikonsultasikan pada sistem 

pakar. 

d. Pembangun sistem ialah seorang yang membangun antarmukapengguna pada 

sistem, membangun bentuk basis dari pengetahuan dengan cara sejelas-

jelasnya serta menerapkan pada sistem. 

 

2.5.4 Kategori Masalah Sistem Pakar 

Berikut ini merupakan beberapa jenis masalah yang dapat diselesaikan 

dengan sebuah sistem pakar: 

a. Interpretasi merupakan guna membuat suatu kesimpulan dari sekumpulan 

data-data. Data tersebut yang dimaksud ialah seperti pengenalan ucapan, 

pengawasan, analisis citra dan juga beberapa analisis kecerdasan. 

b. Proyeksi memiliki arti untuk memprediksi suatu situasi yang terjadi dengan 

memilih akibat-akibat. Contohnya seperti peramalan, demografis, peramalan 

cuaca dan sebagainya. 

c. Diagnosis disini dimaksudkan yaitu dalam menentukan suatu sebab yang 

terjadi dengan memilih gejala-gejala yang timbul. Contohnya yaitu sebagai 

diagnose pada perangkat lunak. 

d. Didalam desain juga dapat diterapkan sistem pakar dengan menentukan suatu 

komponen-komponen yang cocok untuk kinejra tertentu. Contohnya dalam 

menentukan layout sirkuit dan sebagainya. 
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e. Perencanaan disini yaitu merencanakan sesuatu tindakan untuk dilakukan 

sebagai mana agar menghasilkan sebuah tujuan tertentu yang diharapkan. 

Contohnya seperti perencanaan keuangan, pada manajemen proyek dan juga 

komunikasi militer. 

f. Monitoring atau disebut juga dengan pengamatan yaitu suatu perbandingan 

sebuah tingkah laku yang telah diamati dengan tingkah laku yang diharap-

harapkan oleh pengguna, contohnya yaitu Computer Aided Monitoring 

System. 

g. Debugging dan repair merupakan penentuan dan penerapan pada cara untuk 

mengatasi suatu malfungsi. Contohnya seperti memberikan saran seperti resep 

pengobatan tradisional terhadap suatu kegagalan. 

h. Instruksi merupakan mengoreksi dimana digunakan untuk pemahaman sebuah 

subjek. Contohnya yaitu diagnose , perbaikan kinerja serta debugging. 

i. Pengendalian merupakan tingkah laku yang diatur dalam lingkungan dengan 

sebuah control terhadap tafsiran, memprediksi, perbaikan dan juga melakukan 

pengamatan pada perilaku sistem. 

j. Seleksi dapat diartikan sebagai suatu identifikasi sebuah pilihan yang paling 

terbaik dalam beberapa kemungkinan yang ada. 

k. Simulasi yang dimaksud adalah sebuah model yang berinteraksi antara 

beberapa komponen pada sistem. 

 

2.5.5 Kelebihan Sistem Pakar 

Kelebihan dari sistem pakar ini adalah mempermudah seseorang yang 

bukan bidangnya untuk melakukan layaknya seorang pakar, mampu melakukan 

kemampuan pengambilan keputusan yang dimiliki oleh seorang ahli atau pakar, 

dapat menyimpan suatu pengetahuan seorang pakar pada sistem, dan juga 

melakukan proses dapat berulang kali [15]. 

Perbedaan yang terlihat antara seorang pakar denga n sebuah sistem pakar 

dapat digambarkan pada sebuah tabel dibawah ini. Pada tabel akan 

membandingkan kemampuan yang dimiliki oleh seorang pakar dan kemampuan 

yang dimiliki oleh sistem pakar. Lihatlah perbandingan tersebut pada tabel 

berikut: 
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Tabel 2.1 Perbandingan seorang pakar dan sistem pakar[12] 

Faktor Seorang pakar Sistem pakar 

Ketersediaan waktu Hanya pada hari kerja Siap setiap saat 

Tempat Hanya ditempat tertentu Dimana-mana pun bisa 

Keamanan Takkan tergantikan Bisa digantikan 

Dapat habis Ya Tidak 

Performasi Tidak tetap Konsisten 

Kecepatan Tidak tetap Konsisten 

Biaya Mahal Murah 

Dari Table 2.1 dapat diberi kesimpulan seperti dibawah ini. 

a. Pada sistem pakar dapat digunakan setiap saat atau kapan pun bila diperlukan. 

Sedangkan seorang pakar hanya dapat dipanggil untuk konsultasi pada jam 

kerja saja. 

b. Sistem pakar disini dalam bentuk perangkat lunak yang dapat digunakan 

dimanapun keberadaan si pengguna, sedangkan seorang pakar hanya bisa 

ditemui dengan bertatap mata langsung dengan orang yang memerlukan 

konsultasi. 

c. Pada sistem pakar dapat diberikan suatu sistem keamanan untuk dapat 

menentukan siapa saja yang mempunyai hak untuk mengakses sebuah 

jawaban yang dihasilkan dari sistem yang terbebas dari suatu ancaman dari 

luar, sedangkan seorang pakar tidak akan menentu dengan hasil 

identifikasinya, bisa saja seorang pakar memberikan hasil yang beda dengan 

sebenarnya karena mendapat ancaman dari orang lain. 

d. Pengetahuan yang dimiliki oleh seorang pakar biasanya akan hilang 

dikarenakan seorang pakar tersebut meninggal ataupun fungsi otak lama 

kelamaan akan berkurang ingatan. Berbanding terbalik, dengan sistem pakar, 

data akan tersimpan dengan rapi dantakkan terlupakan sedikitpun. 

e. Sebuah sistem pakar akan memberikan sebuah jawaban dengan konsisten pada 

suatu permasalahan yang dihadapi oleh pengguna. Pada sistem pakar tidak 

terdapat pengarun dari ancaman lingkungan atau adanya intimidasi dari orang 
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lain. Sedangkan seorang pakar bisa saja memberikan hasil yang berbeda-beda 

karena diganggu dengan faktor luar adanya ancaman terhadap seorang pakar. 

f. Biasanya sistem pakar lebih cepat dalam melakukan pemecahan suatu masalah 

dibandingkan seorang pakar, karena kecepatan berpikir sistem pakar lebih 

cepat dibandingkan dengan seorang pakar. 

g. Memberikan uang atau biaya yang diperlukan untuk memanggil atau 

konsultasi pada seorang pakar lebih mahal biayanya dibandingkan konsultasi 

dengan sistem pakar. 

Menurut Listiyono, kelebihan-kelebihan sistem pakar (expert system) 

antara lain sebagai berikut [13]: 

a. Sistem pakar merupakan pemberi keputusan dengan konsisten dan juga secara 

logis dari waaktu kewaktu tanpa berubah pikiran sedikit pun pada saat proses 

konsultasi. 

b. Memberikan suatu solusi dengan cepat, terkadang seseorang mendapatkan 

suatu masalah dan mengingikan hasil solusi dengan cepat, namun jika hal 

tersebut dipecahkan oleh seorang pakar akan memerlukan waktu yang lama 

dengan mendatangkan seorang pakar tersebut ketempat kemudian 

membutuhkan biaya transportasi seorang pakar dan sebagainya, beda halnya 

dengan sistem pakar yang diperlukan langsung ada pada software dan tersedia 

dimana pun dan kapan pun. 

c. Pengetahuan seorang pakar akan hilang jika seorang pakar tidak ada ditempat, 

meninggal dunia, fungsi otak menurun dikarenakan faktor usia dan 

sebagainya. Berbanding terbalik dengan sistem pakar dengan pengetahuan 

yang tidak akan hilang dimakan oleh waktu yang dapat disimpan selama itu 

dibutuhkan. 

Dan juga menurut Listiyono, adanya kekurangan dari sebuah sistem pakar 

adalah[13]: 

a. Sistem pakar melakukan pengambilan keputusan dengan konsisten. Hal ini 

dikarenakan sudah dirancang secara pasti dan disimpan dalam database untuk 

pengetahuannya. Didalam suatu pengetahuan dari waktu-kewaktu akan 
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berubah dan hal tersebut akan mengubah basis pengetahuan pada sistem pakar, 

hal tersebut adalah permasalahan yang merepotkan. 

b. Sistem pakar disini tidak bisa melakukan atau memberikan keputusan dengan 

cara mempertimbangkan  sesuatu pendapat, sistem pakar disini bersifat 

konsisten tanpa mempertimbangkan suatu keputusan apapun. 

c. Knowledge base sistem pakar mempunyai ruang yang terbatas dengan 

berisikan rules atau aturan-aturan yang ditulis dalam bentuk statemen if-then.. 

 

2.6 Inferensi 

Pengertian inferensi yaitu suatu proses dimana proses tersebut 

menghasilkan berupa informasi atau hasil dari fakta yang telah diketahui. Dalam 

sistem pakar ini, suatu proses inferensi disebut juga dengan mesin inferensi atau 

Inferensi Engine. Metode inferensi yang penting didalam sistem pakar ada dibagi 

menjadi dua bagian, yaitu runut maju atau disebut juga dengan forward chaining 

dan runut balik atau disebut juga dengan backward chaining[8]. 

Runut maju menurut Arhami yaitu sebuah pendekatan dengan cara dimulai 

pada informasi masukan kemudian dilanjutkan dengan mencoba menggambarkan 

suatu kesimpulan. Runut maju ini biasanya mencari fakta yang sesuai dengan IF 

dari aturan IF….THEN.[12].   

Dari pendapat Giarattano dan Riley, untuk mencari hasil dari penanganan 

suatu masalah dan juga menentukan sebuah peramalan sangat cocok 

menggunakan runut maju atau disebut juga dengan forward chaining [8]. Gambar 

berikut menunjukkan suatu proses pada forward chaining: 

 

Gambar 2.2 Proses Forward Chaining  
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Runut balik merupakan  suatu pendekatan dengan cara pelacakan akan 

dimulai dari sebuah tujuan yang kemudian akan dicari susunan aturannya untuk 

dijadikan sebuah kesimpulan[12]. 

Schnuupp (1989) memiliki pendapat bahwa pemecahan masalah dalam 

diagnose sangat cocok sekali digunakan pada runut bali atau backward chaining. 

Pada gambar dibawah ini menggambarkan proses metode backward chaining [8]: 

 

Gambar 2.3 Proses Backward Chaining  

 Pada tabel dibawah ini dijelaskan masing-masing memiliki karakteristik 

yang berbeda pada metode forward chaining maupun backward chaining [12].  

Tabel 2.2 Ringkasan Forward Chaining dan Backward Chaining  

Forward chaining Backward chaining 

Perencanaan, pengamatan, kontrol Diagnosa 

Penyajian untuk masa depan Penyajian untuk masa lalu 

Antecedent ke konsekuen Konsekuen ke antecendent 

Data memandu, penalaran dai bawah ke 

Atas 

Tujuan memandu, penalaran dari atas 

ke bawah 

Bekerja ke depan untuk mendapatkan 

solusi apa yang mengikuti fakta 

Bekerja kebelakang untuk mendapatkan 

fakta yang mendukung hipotesis 

Breadth first search dipermudah Depth first search dipermudah 

Antecedent menentukan pencarian Konsekuen menentukan pencarian 

Penjelasan tidak difasilitasi Penjelasan difasilitasi 
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Menurut Arhami, pada kedua metode inferensi tadi dimiliki pengaruh dari 

Depth-first search, Breadth-first search dan juga Best-first search [12]. 

a. Depth-first search, mekakukan penelusuran dengan cara dari atas sampai 

bawah dengan mengikuti urutan dari nomor yang kecil sampai yang besar 

yang sudah ditentukan dengan contoh gambar yang terlihat dibawah ini. 

 

Gambar 2.4 Diagram Alir Teknik Penelusuran Depth First Search 

b. Breadth-first search, yaitu dengan mengurutkan dari paling atas berurutan 

sampai dengan kebawah sesuai dengan tingkatan yang dimiliki.. 

 

Gambar 2.5 Diagram Alir Teknik Penelusuran Breadth First Search 
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c. Best-first search, yaitu dengan cara kerja penggabungan antara kedua metode 

sebelumnya. 

 

2.7 Teori Dempster Shafer 

Teori Dempster Shafer merupakan teori yang membahas tentang 

penanganan dalam berbagai suatu kemungkinan yang dapat dikombinasikan pada 

suatu fakta tertentu. Dari DST atau Dempster Shafer Theory tersebut mempunyai 

permasalahan yaitu konflik yang dapat dipersatukan dengan berbagai informasi 

yang ada.kumpulan informasi yang saling berbeda dapat diberikan symbol sebagai 

q atau theta[16]. 

Sebuah teori yang menjelaskan tentang teori matematika untuk melakukan 

pembuktian yang didasari oleh fungsi kepercayaan dan juga logika yang masuk 

akal, yang digunakan untuk menyatukan beberapa bukti untuk menghasilkan 

kemungkinan dari suatu peritiwa. Pengembang dari teori ini adalah Arthur P. 

Dempster dan Glenn Shafer. Pada umumnya teori Dempster-Shafer ditulis dalam 

sebuah interval: 

[Belief, Plausibility] 

Belief (Bel) mempunyai arti yaitu ukuran kekuatan dari bukti dalam 

mendukung suatu himpunan yang dapat dinilai benar ataupun salah.  Jika bernilai 

0 mengindikasikan bahwa tidak ada bukti yang kuat, dan Palusibility (Pl) jika 

bernilai 1 manunjukkan adanya nilai kepastian. 

Palusibility diterapkan sebagai: 

  ( )        (  )….....................................................................................(1) 

Jika memiliki keyakinan    maka dikaitkan maka    ( )          (  )       

Pada teori Dempster-Shafer dikenal adanya frame of discernment yang 

dinotasikan dengan   yang disebut dengan “theta”. Frame ini merupakan semesta 

pembicaraan dari sekumpulan hipotesis [14]. 

 

Misalkan 

         ……………………………………………………………….....(2) 

dengan : 
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A = Alergi 

B = Bronkitis 

D = Demam 

F = Flue 

Tujuannya hanyalah untuk mengaitkan ukuran sebuah kepercayaan 

beberapa elemen dari  . Tidak pada semua bukti secara langsung dapat 

mendukung setiap bagian. Contohnya yaitu panas mungkin akan hanya 

mendukung *     +  

Maka harus mempunyai probabilitas fungsi densitas (m). Nilai m hanya 

bisa memberikan definisi elemen-elemen q saja, akan tetapi semua himpunan 

yang ada. Sehingga elemen q memiliki nilai n elemen, maka sub-set dari q 

berjumlah 2
n
 . kemudian jumlah keseluruhan hasilnya akan dijumlahkan dan 

menampilkan hasil sama dengan 1. Apabila tidak ada informasi apapun untuk 

memilih hipotesis, maka nilai: 

 ( )     ………………………………………………………………..……..(3) 

Diketahui bahwa gejala dari panas merupakan bagian dari penyakit flue, 

demam dan juga bronchitis dengan m = 0,8 maka: 

 *     +      

 * +             

Apabila diketahui x adalah sub-set dari q, dengan symbol m1 sebagai 

fungsi densitasnya, dengan y juga merupakan sub-set q dengan m2. Maka 

kombinasi densitas dari m1 dan m2 menghasilkan densitas m3, yaitu dengan rumus: 

  ( )  
∑   ( )   ( )     

  ∑   ( )   ( )     
 ………………………………………………..….(4) 

Contoh: 

Ada 3 jurusan yang diminati oleh Ali, yaitu Teknik Informasi (I), Psikologi (P), 

atau Hukum(H). Untuk itu dia mencoba mengikuti beberapa tes ujicoba. Ujicoba 

pertama adalah tes logika, hasil tes menunjukkan bahwa probabilitas densitas: 

  *   +      . Tes kedua adalah tes matematika, maka hasil tes menunjukkan 

bahwa probabilitas densitas:   * +       

a. Dari hasil tes kedua, tentukan probabilitas densitas yang baru untuk *   + 

dan * +! 
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Jawaban: 

  *   +            * +              

  * +            * +            

Tabel 2.3 Aturan Kombinas Untuk    

 * +               (   )                                  (   ) 

*   +           (    ) * +             (    )           *   +             (    ) 

                    (    ) * +             (    )                                (    ) 

  * +         
       

   
     

  *   +  
    

   
      

  * +  
   

   
      

b. Dihari berikutnya ali mengikuti tes lagi yaitu tes ketiga tentang tes 

wawancara kewarganegaraan. Hasil tes tersebut menunjukkan bahwa 

probabilitas densitas   * +       Tentukanprobabilitas densitas yang 

baru untuk *   + * + dan * +  

Tabel 2.4 Aturan Kombinasi Untuk    

      {H}                    (0,3)                   q                   (0,7) 

     * +          (    )       @                    (0,24)                 {I}                 (0,56) 

    {I,P}        (0,15)       @                   (0,045)              {I,P}              (0,105) 

       Q           (0,05)      {H}                 (0,015)                 q                  (0,035) 

Sehingga dapat dihitung : 

  * +         
    

  (          )
       

  *   +    
     

  (          )
       

  * +       
     

  (          )
       

  ( )        
     

  (          )
       

Sehingga dapat disimpulkan bahwa probabilitas densitasnya terbesar Ali 

masuk jurusan teknik informatika adalah 78,3% 
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2.8 MySQL 

MySQL yaitu sebuah software yang memiliki sistem manajemen untuk 

database yang biasanya disebut dengan RDBMS atau Relational Database 

Management System hal ini dsangat dikenal sekali oleh para programmer web. 

Terutama lagi dalam ruang lingkup linux yang menggunakan script PHP dan juga 

perl . pada sistem windows sekarang juga tersedia platform-nya[17]. 

Haris Saputro memberikan pendapat tentang MySQL yaitu server dari 

database yang melakukan proses pendataannya pada suatu serverdengan akses 

yang tidak terbatas. Makases dapat dilakukan dimana saja dalam cacatan asal 

terhubung dengan server.[18]. 

2.9 PHP 

Sunarfrihanto memiliki artian yaitu PHP adalah bahasa pemrograman yang 

menyatu dengan HTML untuk mendapatkan hasil berupa halaman sebuah web 

yang bersifat dinamis.untuk PHP itu sendiri berperan sebagai bahasa 

pemrograman dan HTML itu sendiri berperan sebagai pembangun sebuah 

halaman web[19]. 

Kadir juga mempunyai pendapat bahwa PHP memiliki arti sebagai bahasa 

yang mempunyai bentuk script  yang diproses dan ditempatkan pada server 

tersebut. Kemudian hasilnya akan dikirimkan kepada client dimana client tersebut 

menerima hasil menggunakan dengan web browser [19]. Sebagian besar didalam 

internet, penyusunan bangunan tampilan web dibangun menggunakan bahasa 

pemrograman PHP. Ada beberapa alas an mengapa menggunakan bahasa 

pemrograman PHP dibawah ini : 

a. PHP sering kali dikembangkan oleh komunitas-komunitas didunia kemudian 

dapat dengan mudah digunakan tanpa harus mengeluarkan biaya tinggi. 

b. Pada bahasa PHP dapat digunakan pada sistem operasi seperti Linux, Microsoft 

Windows, Solaris, Mac OS X, Open BSD, dan RISK OS. 

c. Beberapa web server yang mendukung adanya PHP yaitu seperti Apache, 

Personal Web Server, dan Internet Information Server. 

d. Database yang didukung penggunaannya oleh PHP yaitu seperti Interbase, 

PostgreSQL, Sybase, Mysql, FrontBase, SQLite, Informix, Oracle, dan ODBC. 
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e. PHP juga memberikan sesuatu hal yang mempermudah untuk menampilkan 

macam-macam teks, gambar dan juga file PDF. 

2.10 Hama dan Penyakit Pada Tanaman Apel 

Ada tujuh macam hama dan lima macam penyakit yang menyerang pada 

tanaman apel beserta gejalanya[20]. Dibawah ini adalah beberapa hama yang 

menyerang tanaman apel sebagai berikut : 

a. Hama Kutu Hijau (Aphis Pomi Geer) 

Ada beberapa gejala yang timbul apabila tanaman apel diserang oleh hama 

kutu hijau seperti pada bawah tunas dan daun terdapat kutu berwarna hijau 

kekuningan, pertumbuhan tunas dan daun terhambat, daun lebih kecil, daun 

mengeriting, daun rontok dan tinggal rantingnya saja. 

Solusi dari serangan hama ini yaitu mengatur jarak tanaman jangan terlalu 

rapat agar setiap tanaman tidak bersentuhan antara pohon satu dengan yang 

lainnya, melakukan penyemprotan menggunakan bahan aktif Metidation dan 

Imidakloprid sesuai dengan anjuran pemakaian. 

b. Tungau (Panonychus Ulmi) 

Gejala dari tanaman apel jika terserang oleh hama tungau ini seperti daun 

terdapat tungau berwarna merah kecokelatan, daun berbercak kuning, buram 

dan cokelat, buah mempunyai bercak berwarna cokelat dan berwarna keperak-

perakan. 

Solusi dari serangan hama ini dengan menggunakan musuh alaminya yaitu 

coccinellida()e dan  lycosa, melakukan penyemprotan menggunakan Akrisida 

dengan nama bahan aktif Propargite sesuai dengan anjuran pemakaian. 

c. Thrips (Thrips Sp.) 

Gejala dari tanaman apel jika terserang oleh hama thrips ini seperti daun 

muda terdapat hama trips muda berwarna kuning, dewasa berwarna cokelat 

kehitam-hitaman, daun berbintik-bintik putih, kedua sisi daun menggulung ke 

atas dan menebal, daun pada ujung tunas menjadi cokelat, kering dan gugur, 

buah mempunyai bercak berwarna cokelat. 

Solusi dari serangan hama ini yaitu menyemprotkan menggunakan 

Insektisida dengan nama bahan aktifnya adalah Methomyl dan Fention sesuai 

dengan anjuran pemakaian, secara mekanis juga dapat ditangani dengan 
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membuang telur-telur yang terdapat pada daun dan juga menjaga agar 

lingkungan pucuk tanaman tidak terlalu rapat. 

d. Ulat Daun (Spodoptera Litura) 

Gejala dari tanaman apel jika terserang oleh hama ulat daun seperti pada 

daun terdapat ulat berwarna hijau dengan garis berwarna abu-abu pada 

tubuhnya, daun terlihat transparan, tinggal tulang-tulangnya saja, daun 

tergerek, dan daun berlubang-lubang tidak teratur. 

Solusi dari serangan hama ini dengan menyemprotkan menggunakan 

bahan aktif Metamidofos dan Monocrotofos, serta secara mekanis dengan 

membuang telur-telur yang terdapat pada daun. 

e. Serangga Penghisap Daun (Helopeltis Sp) 

Gejala dari tanaman apel jika terserang oleh hama serangga penghisap 

daun ini seperti pada daun terdapat serangga, badannya berwarna orange dan 

sayapnya terdapat sedikit warna hitam, daun berbercak cokelat, daun pada 

ujung tunas menjadi cokelat, kering dan gugur, buah berbercak berwarna 

cokelat. 

Solusi dari serangan hama ini dengan penyemprotan Insektisida seperti 

nama bahan aktifnya Metomyl dan BPMC. Secara mekanisnya yaitu dengan 

melakukan penggondrongan atap plastik atau pembelongsongan buah. 

f. Ulat Daun Hitam (Dasychira Inclusa Walker) 

Gejala dari tanaman apel jika terserang oleh hama ulat daun hitam ini 

seperti pada daun terdapat ulat kecil berwarna hitam berkoloni dibawah daun, 

daun terlihat transparan, tinggal tulang-tulangnya saja, dan daun berlubang-

lubang tidak teratur. 

Solusi dari serangan hama ini adalah dengan cara menyemprotkan 

Insektisida yang nama bahan aktifnya yaitu Monocrotofos dan Lamda 

Sihalotrin Sesuai dengan anjuran pemakaian. Secara mekanis dengan 

melakukan membuang telur-telur yang biasanya menempel dibawah daun. 

g. Lalat Buah (Rhagoletis Pomonella) 

Gejala dari tanaman apel jika terserang oleh hama lalat buah ini seperti 

pada buah terdapat lalat dengan kepalanya berwarna cokelat muda, badan 

berwarna hitam, sayapnya bercorak hitam dan putih, buah terlihat tusukan 
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berwarna putih, buah berbercak kecil berair warna coklat muda, buah 

membusuk dan buah-buahan gugur. 

Solusi dari serangan hama ini adalah dengan melakukan penyemprotan 

menggunakan Insektisida nama bahan aktifnya yaitu Fenthion sesuai dengan 

anjuran pemakaian. Bisa juga membuat tiruan lalat jantan dengan meneteskan 

Methyl eugenol pada kapas dan kapas tersebut dimasukkan kedalam botol 

bekas air mineral kemudian digantung dengan ketinggian 2 meter. 

h. Embun Tepung (Podosphaera Leucoticha) 

Gejala dari tanaman apel jika terserang penyakit embun tepung ini seperti 

daun berbintik-bintik putih, tunas tumbuh tidak normal, daun lebih kecil, daun 

gugur, tinggal ranting dan buah mempunyai bercak berwarna cokelat. 

Solusi dari serangan penyakit ini adalah menyemprotkan Fungisida 

dengan nama bahan aktifnya yaitu Bupirimate sesuai dengan anjuran 

pemakaian. Kemudian dilakukan pemangkasan pada tunas atau pada bagian 

yang sakit serta dibakar. 

i. Bercak Daun (Marssonina Coronaria J.J. Davis) 

Gejala dari tanaman apel jika terserang penyakit bercak daun ini seperti 

daun berbintik-bintik putih, pada daun timbul serbuk berwarna hitam, 

kemudian daun berwarna cokelat menjadi kering, daun berlubang-lubang tidak 

teratur, dan sebagian daun gugur. 

Solusi pada serangan penyakit ini dengan melakukan penyemprotan 

menggunakan Fungisida dengan bahan aktif Klorotalonil atau dengan bahan 

aktif Mancozeb dan Karbendazim penggunaan sesuai dengan anjuran 

pemakaian. Secara mekanis dilakukan dengan mengatur jarak tanam antar 

tanaman agar tidak terlalu rapat, bagian yang terserang dibuang dan dibakar. 

j. Jamur Upas (Cortisium Salmonicolor Ber et Br) 

Gejala dari tanaman apel jika terserang penyakit jamur upas ini seperti 

terdapat bintik-bintik putih pada permukaan kulit tanaman, terdapat kerak 

berwarna merah jambu, setelah tua menjadi lebih muda atau putih pada 

batang, Terdapat bintik atau bulatan kecil berwarna merah tua pada sisi yang 

telah busuk dan kering, batang mengering, kulit kayu dibawah kerak busuk 

dan kering, dan daun berwarna kuning dan layu. 
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Solusi dari serangan penyakit ini dengan dengan mengurangi kelembapan 

kebun, menghilangkan bagian tanaman yang sakit. 

k. Kanker (Botryosphaeria Sp.) 

Gejala dari tanaman apel jika terserang penyakit kanker ini seperti batang 

atau cabang mengeluarkan cairan, batang atau cabang busuk berwarna coklat 

kehitam-hitaman, buah berbercak kecil berair warna coklat muda dan buah-

buahan gugur. 

Solusi dari serangan penyakit ini dengan melakukan pengerokan pada 

batangyang sakit kemudian diolesi menggunakan Fungisida dengan bahan 

aktif Benomyl dan Propinep Sesuai dengan anjuran pemakaian. Dan bisa juga 

dengan cara tidak memanen buah terlalu masak, mengurangi kelembapan pada 

kebun serta memangkas atau membuang bagian yang sakit. 

l. Busuk Buah (Gloeosporium Sp.) 

Gejala dari tanaman apel jika terserang penyakit busuk buah ini seperti 

Buah berbercak kecil berwarna kehijauan berbentuk bulat, buah terdapat 

bintik orange dan juga ada berbintik hitam, buah bebercak warna cokelat dan 

buah menjadi busuk. 

Solusi dari serangan penyakit ini dengan menyemprotkan bahan aktif 

Benomyl sesuai dengan anjuran pemakaian. Bisa juga dengan tidak memetik 

buah terlalu masak. 


