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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

1.1. LANDASAN TEORI 

1.1.1. Sistem Pakar 

Merupakan pengetahuan dari pakar yang di masukkan 

kedalam sebuah sistem informasi untuk membantu dalam 

memutuskan atau menemukan solusi dari suatu masalah. Dalam 

mencari solusi dari permasalahan sistem ini menggunakan 

pengetahuan pakar untuk landasan dalam mengambil keputusannya. 

Pengetahuan ini adalah pengetahuan yang lengkap dan istimewa 

yang hanya bisa didapat dengan berbagai pelatihan, membaca, serta 

pengalaman. Pengetahuan ini membantu seorang pakar dalam 

mengambil keputusan yang lebih sigap dan lebih tepat dibandingkan 

dengan seorang non-pakar untuk menyelesaikan masalah yang 

kompleks. Sistem ini bertujuan untuk memindahkan pengetahuan 

ahli ke sistem komputerisasi, kemudian di lanjutkan kepada 

pengguna yang tidak memiliki pengetahuan tersebut untuk 

mendapatkan solusi terbaik dari permasalahannya[4]. 

Ciri-Ciri Sistem Pakar  

• Mempunyai informasi akurat. 

• Mudah diatur. 

• Kompatibel dengan berbagai komputer. 

• Bisa beradaptasi. 

Keuntungan Sistem Pakar  

• Pekerjaan para ahli dapat dikerjakan oleh orang awam. 

• Bisa berulang secara otomatis. 

• ilmu dan skill para ahli tersimpan dengan baik. 

• Menambah produktivitas. 

• Menambah kualitas. 

• Mampu mengamankan skill para ahli (skill yang jarang). 

• Dapat dipakai di lingkungan yang kurang bersahabat. 

• Dapat menggunakan ilmu dan skill para ahli. 
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• Dapatdi percaya. 

• Menambah kemampuan pada sebuah sistem komputer. 

• Bisa bekerja dengan data tidak lengkap dan tidak pasti. 

• Media yang dapat melengkapi dalam pelatihan. 

• Menambah kemampuan dalam menyelesaikan masalah. 

• Lebih cepat memecahkan problem 

Kelemahan Sistem Pakar 

• Biaya sangat mahal. 

• Sulit dikembangkan 

• Hasil tidak selamanya absolut. 

Modul Pada Sistem Pakar 

berdasarkan Staugaard (1987) sistem pakar ada 3 modul diantaranya 

: 

• Modul Penerimaan Pengetahuan (Knowledge Acquisition 

Mode) pada modul ini sistem mengambil ilmu atau skill dari 

ahli. Proses mengambil ilmu atau skill dipakai untuk 

pengoptimalan sistem, dan dilaksanakan oleh programer. Peran 

programer disini yaitu penyalur informasi dari sistem pakar 

kepada ahlinya. 

• Modul Konsultasi (Consultation Mode) modul ini sisten 

memberikan jawaban dari permasalahan yang diajukan oleh 

pemakai. Disini, user berhubungan pada sistem melalui cara 

menginputkan jawaban dari kuisioner yang ada pada sistem. 

• Modul Penjelasan (Explanation Mode) Modul ini memberikan 

penjelasan dari prosedur yang dilakukan dalam menentukan 

jawaban yang dilakukan system. 

Struktur Dalam Sistem Pakar  

berdasarkan Hu et al (1987) struktur sistem pakar adalah: 

• Basis Pengetahuan (Knowledge Base) adalah representasi ilmu 

atau skill dari seorang ahli. Basis pengetahuan terdiri dari 

kebenaran dan asas. Basis kebenaran yaitu segala informasi 



 

8 
 

yang bernilai benar. Sedangkan asas yaitu bagaimana 

menentukan kebenaran baru dari kebenaran yang sudah ada. 

• Mesin Inferensi (Inference Engine) adalah daya pikir dari sistem 

pakar. Fungsinya adalah membantu prosedur penalaran dari satu 

kondisi, berdasarkan dari ilmu yang ada pada sistem. Di 

dalamnya terdapat proses proses pengolahan asas, model, dan 

kebenaran yang ada pada ingatan sistem untuk mendapatkan 

solusi. Strategi pengendalian dan strategi penalaran adalah 

stretegi yang dipakai oleh Mesin inferensi. Penalaran pasti dan 

tidak pasti adalah 2 strategi pada strategi penalaran. Apabila 

setiap kebutuhan sistem terpenuhi untuk mendapat kesimpulan 

maka exact reasoning akan dilakukan, sedangkan jika 

sebaliknya maka inexact reasoning yang dijalankan. Kemudian 

untuk memandu dalam menjalankan proses penalaran dilakukan 

oleh strategi pengendalian. Forward chaining, backward 

chaining, dan penggabungan semua teknik pengendalian adalah 

tiga  model yang umum digunakan. 

• Basis Data (Data Base) berisi semua kebutuhan dari sistem, 

kebutuhan ini nantinya akan dipakai dalam memenuhi aturan-

aturan yang akan ditetapkan pada sistem. 

• Antarmuka Pemakai (User Interface) adalah perantara 

komunikasi antara pemakai dan alat. Representasi pengetahuan 

memiliki beberapa teknik pada penggunaannya saat 

pembangunan sistem pakar, yaitu 

▪ Rule-Based Knowledge ilmu yang ditetapkan berbentuk aturan 

(rules) dan kebenaran (facts). Isinnya meliputi premis dan 

Simpulan. 

▪ Frame-Based Knowledge ilmu yang ditetapkan berbentuk 

struktur bertahap atau frame network. 

▪ Object-Based Knowledge ilmu yang ditetapkan dalam bentuk 

jaringan beberapa data dan metoda yang saling berhubungan. 
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▪ Case-Base Reasoning ilmu yang diterapkan dalam bentuk 

simpulan sebuah kejadian. 

1.1.2. Android 

Adalah sistem operasi yang dirancang untuk dipergunakan 

pada sistem operasi perangkat bergerak telefon pintar seperti telefon 

genggam layer sentuh  dan  tablet pintar. Android dibuat oleh 

Android, Inc., dan dapat bantuan dana dari Google, sebelum di ambil 

alih tahun 2005. Tahun 2007 android dikenalkan, bulan Oktober 

2008 Android rilis. 

Tampilan Android biasanyanya memakai gerakan seperti 

perilaku keseharian, misalnya geser, ketuk, serta cubit untuk 

mengoprasikan layar, lalu keypad virtual digunakan sebagai sarana 

mengetik. Selain gadget, ada juga smart TV yang dikembangkan 

oleh Google, dan Android Auto yang di peruntukkan untuk 

kendaraan terutama mobil, serta Android Wear pada jam tangan, 

semuanya memakai antarmuka yang berbeda. Android juga dipakai 

pada laptop, gamepad, kamera, dan alat elektronik.  

Android merupakan sistem operasi open source, dan Google 

memberi kode dalam naungan Lisensi Apache. Hal ini membuat 

software Android untuk diubah-ubah dengan sukarela dan diedarkan 

oleh produsen, penyedia layanan, dan developer. Disamping itu, 

Android memiliki komunitas besar dalam memperbarui dan 

mengembangkannya menjadi lebih baik lagi. Bulan April-Mei 2013 

Mencatat bahwasanya Android Merupakan platform terkenal no 1 

bagi para developernya, yang dipakai sebanyak 71% developer 

gadget. Bulan Juni 2013 lebih dari satu miliar user aktif android 

bertambah 583 juta menurut Google I/O. 

Faktor tersebut membantu berkembangnya Android, 

membuatnya menjadi platform smartphone terbanyak dipakai di 

dunia, mengalahkan Symbian di tahun 2010. Android dipilih oleh 

perusahaan teknologi karena platform berbiaya rendah, bisa dirubah-

rubah, dan stabil serta optimal tanpa harus mengembangkannya dari 

https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_operasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Layar_sentuh
https://id.wikipedia.org/wiki/Telepon_pintar
https://id.wikipedia.org/wiki/Komputer_tablet
https://id.wikipedia.org/wiki/Google
https://id.wikipedia.org/wiki/Antarmuka_pengguna
https://id.wikipedia.org/wiki/Papan_ketik
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Android_Auto&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Android_Wear&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Komputer_jinjing
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Konsol_video_permainan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_terbuka
https://id.wikipedia.org/wiki/Lisensi_Apache
https://id.wikipedia.org/wiki/Symbian
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awal. Sifat open sourcenya membuat munculnya berbagai komunitas 

besar pengembang aplikasi yang memakai kode open source untuk 

proyek membuat aplikasi, dengan tambahan fitur baru untuk 

pemakai yang lebih profesional.  

November 2013, Android mengambil alih dunia smartphone, 

yang dimonopoli Samsung, yang  berjumlah 64%. Sebanyak 11.868 

bermacam-macam peranti android dengan jenis yang berbeda 

menghiasi dunia smartphone juli 2013. Sampai bulan Mei 2013, 

android telah digunakan secara luas mencapai Sembilan ratus juta, 

dan empat puluh delapan miliar aplikasi sudah terunduh dari Google 

Play.  

1.1.3. Kontrasepsi 

Kontra artinya pencegahan dan konsepsi artinya bertemunya 

sel telur dengan sel sperma sehingga berakibat pada terjadinya 

ovulasi adalah asal dari kata kontrasepsi. Kontrasepsi sendiri 

memiliki arti pencegahan kehamilan yang diakibatkan ketemunya 

antara sel telur dan sperma.  

Metoda kontrasepsi ada banyak macam namun pada umumnya 

memiliki fungsi yang sama yaitu mencegah terjadinya ovulasi, 

melemahkan sperma, dan menghindari bertemunya sel telur dan 

sperma. kontrasepsi terdiri dari 2 yaitu.  

1) Metode Kontrasepsi Sederhana  

adalah cara yang dilakukan pasien KB sendiri tidak perlu 

melakukan periksa dulu. 

a. Metode kontrasepsi sederhana tidak menggunakan 

peralatan atau maupun obat-obatan yaitu 

• Senggama Terputus 

Cara KB jaman dahulu, dengan cara pria sperma 

diluar vagina sehingga mencegah kehamilan 

• Pantang Berkala 

Bersenggama diluar masa subur dari pihak wanita. 

b. Metode Kontrasepsi Sederhana pakai obat atau alat 

https://id.wikipedia.org/wiki/Samsung
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• Kondom  

Semacam sarung yang dipakai pada kelamin pria 

ketika hendak melakukan senggama. 

• Diafragma  

Kap bulat cembung dari karet dengan cara disisipkan 

di pada kelamin wanita saat akan berhubungan intim 

bertujuan untuk menghalangi mulut rahim. 

2) Metode Kontrasepsi Modern 

a. Kontrasepsi Hormonal 

• Pil KB 

Cara kontrasepsi pada perempuan berupa pil/tablet 

mengandung gabungan hormone estrogen dan 

hormon progesteron atau hanya hormon progesteron 

saja 

• Suntik KB  

Bertujuan untuk menghalangi dirilisnya sel telur 

perempuan, dan membuat spermatozoa (sel mani) 

tidak mampu masuk ke rahim dengan membuat 

keadaan rahim tidak sesuai dengan keadaan yang di 

butuhkan spermatozoa untuk hidup. 

• Implant 

Kontrasepsi ini digunakan dengan cara 

disusupkan di bawah kulit terbuat dari silastik 

sehingga mempengaruhi hormone darah  yang 

mencegah ovulasi. 

 

b. Intra Uterine Devices (IUD,AKDR)  

Alat kontrasepsi ini diinputkan pada rahim wanita 

dan memiliki berbagai macam bentuk. 

c. Kontrasepsi mantap 
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Kontrasepsi dengan melakukan operasi pada saluran 

kelamin wanita atau kelamin laki-laki yang membuat 

tidak akan mendapat bereproduksi lagi. 

• Vasektomi (MOP) 

Memberhentikan alat saluran pada kelamin pria 

dengan operasi kecil. 

• Tubektomi (MOW) 

Operasi untuk mencegah fertilitas perempuan yang 

bersifat permanen (Albar, 2007). 

 

1.1.4. Analytical Hierarchy Process (AHP) 

Proses Hirarki Analitik merupakan sebuah metoda dalam 

mencari solusi dari kondisi elusif dan tidak terstruktur menjadi 

komponen-komponen yang tersusun dalam struktur-struktur yang 

bertahap, dengan menambah nilai subjektif pada bobot sebuah 

variabel secara relatif, dan menentukan variabel manakah yang 

mempunyai kepentingan tertinggi untuk mengimpresi hasil terhadap 

kondisi itu. Modal utama metode ini yaitu memiliki struktur yang 

bertahap dengan informasi utama dari manusia. Melalui Struktur 

bertahap, sebuah permasalahan rumit dan tidak teratur dapat 

diselesaikan ke menjadi kelompok dan diolah menjadi berbentuk 

struktur-struktur yang bertahap [5]. Alasan-alasan proses heirarki 

analitik sering dipakai dibanding dengan metode yang lain yaitu : 

• Strukturnya berhirarki, mulai pengaruh dari kriteria yang di 

masukkan, sampai sub-kriteria paling akhir. 

• Kevalidaan toleransi inkonsisten dari kriteria dan alternative 

sangat di perhatikan 

• Sensitivitas hasil analisis keputusan sangat diperhatikan. 

Dalam metoda ini, terbagi menjadi beberapa tahapan diantaranya: 

• Menentukan tahapan struktur masalah agar masalah yang 

kompleks bisa dilihat dari sisi yang detail dan terukur. 
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Gambar 2.1 Konsep AHP [6] 

• Menyusun prioritas setiap elemen Kriteria pada struktur hirarki. 

Proses ini memiliki keluaran berupa bobot atau kontribusi 

elemen terhadap pencapaian tujuan sehingga elemen yang 

memiliki bobot paling tinggi akan mendapat prioritas yang 

utama untuk di lakukan. Prioritas yang diperoleh dari 

perbandingan matriks yang dipasang-pasangkan dari semua 

elemen pada tingkat struktur yang sama. 

Tabel 2.1 prioritas kriteria [6] 

 

• Perhitungan Konsistensi Ratio. 

1.1.5. Weighted Product (WP) 

Merupakan metode penyelesaian yang dipakai dalam situasi 

Pengambilan Keputusan Multi Atribut. Produk pembobotan menilai 

beberapa alternatif dengan sejumlah atribut atau kriteria, yang mana 

setiap atributnya tidak bergantung pada yang lain[7]. Menurut Yoon 

[8], produk pembobotan memakai teknik perkalian dalam membuat 

hubungan rating atribut, dimana setiap rating wajib di beri 
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pangkatkan dahulu dengan bobot atributnya sendiri. Prosedur ini 

persis halnya dengan prosedur normalisasi. Berikut adalah ciri dari 

cara melakukan hitungan metode produk pembobotan :  

a. Metode produk pembobotan memakai perkalian dalam 

memautkan rating atribut, yang mana harus dipangkatkan dahulu 

menggunakan bobotnya sendiri.  

b. Berprosedur sama dengan penyelesaian normalisasi.  

c. Preferensi untuk alternatif Ai diberikan sebagai berikut :  

1)   

 (1) 

 

 

 

2) Penentuan nilai bobot S  

𝑆𝑖 =  ∏ =  𝑋𝑖𝑗𝑤𝑗
𝑛
𝑗      (2) 

Mana halnya 𝑆! merupakan Hasil normalisasi keputusan pada 

alternatif ke-i, 𝑋ijadalah Rating Alternatif per artibut, i adalah 

alternatif, j adalah atribut, dan rumus diatas adalah Perkalian rating 

alternatif per atribut dari j = 1 – n, Pada alternatif ini dimana ∑𝑊j=1.  

3) Penentuan nilai bobot V  

 

 (3) 

Mana halnya, 𝑉i yaitu hasil preferensi alternatif ke – i dan 

rumus diatas adalah penambahan hasil perkalian rating alternatif per 

atribut. 

2.2. Penelitian Sebelumnya 

Penelitian sebelumnya mengkaji permasalahan yang sama namun 

masih menggunakan satu konsep saja dalam pengambilan keputusannya 

misalnya konsep prevensi pasien saja atau konsep medis saja seperti pada 

penelitian Dedi Trisnawarman dan Winny Erlysa pada tahun 2007 

menggunakan metode AHP pada platform web, lalu penelitian ini 
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dilanjutkan oleh Indra Setyawan berjudul Perancangan dan Implementasi 

Sistem Pakar Berbasis Android yang berfungsi penentu keputusan 

penggunaan metoda kontrasepsi, namun dari penelitian tersebut masih sama 

hanya menggunakan penilaian medis saja. Kemudian dilanjutkan oleh 

penelitian Realistin Qulsum, Dini Destiani, dan Rinda Cahyana pada tahun 

2014, serta Yuhano pada tahun 2015. Masing-masing menelit permasalahan 

yang sama yakni rekomendasi alat atau metoda kontrasepsi dengan konsep 

penilaian medis saja. Oleh karena itu penulis berniat untuk mengembangkan 

penelitian ini agar bisa lebih bermafaat dan lebih efektif dengan 

menggabungkan antara penilaian medis dan preferensi pasien untuk hasil 

terbaik. 

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu. 

Nama Penulis Tahun Nama Jurnal Metode Platfom Hasil Penelitian 

Yuhano 2015 Jurnal Digit Forward 

Channing 

Web Untuk mengetahui sistem 

informasi alat kontrasepsi 

yang efektif di BPPKBK 

Kabupaten Cirebon 

Dedi Trisnawarman 

dan Winny Erlysa 

2007 Gematika Jurnal 

Manajemen 

Informatika 

AHP Web sebuah web informasi 

pemilihan alat kontrasepsi 

yang baik dan benar 

Realistin Qulsum,  

Dini Destiani, 

Rinda Cahyana  

2014 Jurnal Algoritma 

Sekolah Tinggi 

Teknologi Garut 

Forward 

Channing 

Web web konsultasi keluarga 

berencana 

Indra Setyawan dan 

M Isa Irawan 

2013 Jurnal Sains dan 

Seni Pomits 

forward 

chaining dan 

backward 

chaining 

Android Aplikasi android 

Pengambilan Keputusan 

pemilihan alat kontrasepsi   

Muhammad 

Fadlan, 

Muhammad, dan 

Hadriansa 

2017 SIMETRIS AHP dan 

Topsis 

Java Aplikasi Perekomendasian 

Penerima Beasiswa 

Eko Darmanto, 

Noor Latifah, dan 

Nanik Susanti 

2014 SIMETRIS AHP Java Aplikasi Penentu Kualitas 

Gula Tumbu 
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Rezqiwati Ishak 2016 Jurnal Ilmiah 

ILKOM 

Weighted 

Product 

Java Aplikasi Pemilihan 

Penyuluh Lapangan 

Keluarga Berencana 

Teladan 

Audi Bayu 

Yuliawan 

(Penulis) 

- - AHP dan 

Weighted 

Product 

Android Sistem rekomendasi 

berdasarkan medis dan 

Preferensi pasien 

 


