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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pemeliharaan Lingkungan

2.1.1 Definisi Lingkungan

Istilah lingkungan jarang sekali digunakan dalam kerangka etimologi dan 

terminologi. Lingkungan adalah sebuah lingkup dimana manusia hidup, ia tinggal di 

dalamnya, baik ketika berpergian ataupun mengasingkan diri. Sebagai tempat ia 

kembali, baik dalam keadaan rela maupun terpaksa (al-Qaradhawi, 2002:5).

Lingkungan ini meliputi yang dinamis (hidup) dan yang statis (mati) lingkungan mati 

meliputi alam (thabiah) yang diciptakan Allah Swt. dan industry (shina’iyah) yang 

diciptakan manusia (al-Qaradhawi, 2002: 5).

2.1.2 Pandangan Islam tentang Lingkungan

Allah telah menciptakan alam raya ini dengan sebenar-benarnya. Alam 

semesta yang indah dan menajubkan ini adalah benar-benar hadir dan sekaligus 

merupakan salah satu bukti keagungan penciptanya.

Lingkungan hidup, tiada lain adalah alam semesta ciptaan Allah ini, oleh 

karena itu harus dipahami secara utuh dan menyeluruh (Harahap, 1997:66). 

Lingkungan hidup merupakan system keutuhan yang menyatu dengan keberadaan, 

perjuangan hidup, dan perkembangan peradaban serta masa depan manusia. Sebagai 

anggota dari sejenis makhluk ciptaan Tuhan di persada bumi, walaupun dalam 

kehidupan ini berstatus sama dengan makhluk hidup yang lain, tetapi manusia 

menyandang kewajiban yang berbeda dari ciptaan Tuhan yang lain itu. Hal ini 

disebabkan manusia dilebihkan oleh penciptanya dengan kesempurnaan akal dan 

fikiran (Soerjani, 1996: 1 dalam Harahap, 1997: 67)

2.1.3 Menjaga Keseimbangan Lingkungan

Salah satu tuntunan terpenting dalam Islam dalam hubungannya dengan 

lingkungan ialah bagaimana menjaga keseimbangan dan habitat yang ada, tanpa 
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merusaknya. Karena tidak diragukan lagi bahwa Allah telah menciptakan sesuatu di 

alam ini dengan perhitungan tertentu. Biasanya pengrusakan keseimbangan jagat raya 

dan kehidupan disebabkan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Perbuatannya 

tidak terkontrol dan telah keluar dari ketentuan yang sudah ada. 

2.1.4 Pengrusakan Lingkungan Karena Lalai dan Meremehkan

Islam berusaha menjaga lingkungan dan elemen-elemenya dengan cara 

memberikan tuntunan moral, aturan perundang-undangan, serta meningkatkan 

pertumbuhan dan keindahannya (al-Qaradhawi, 2002: 221).

Selain itu Islam juga menentang keras setiap bentuk tindakan yang merusak 

lingkungan maupun menghancurkan elemen-elemennya, dengan menganggap hal itu 

sebagai tindakan yang akan memperoleh hukuman dari Allah. (al-Qaradhawi, 2002: 

221). Ada beberapa bentuk pengrusakan lingkungan dengan berbagai motif yang 

melatar belakanginya, yang semuanya itu merupakan tindakan terlarang menurut 

prespektif syariat Islam (al-Qaradhawi 2002: 221). Diantaranya adalah pengrusakan 

karena lalai dan meremehkan Bentuk pengrusakan yang juga dilarang adalah 

pengrusakan karena meremehkan sesuatu, serta lalai dalam memeliharanya. Baik 

yang menyangkut hewan, tumbuhan maupun makhluk mati, khususnya yang 

menyangkut aset kekayaan, yang secara eksplisit dilarang oleh Nabi (al-Qaradhawi, 

2002: 227).

Berbagai contoh dapat dikemukakan dalam konteks di atas, seperti kelalaian 

dalam memelihara hewan yang kemudian mengakibatkannya sakit, mati atau 

kelaparan. Lalai dalam memelihara tanaman sehingga dimakan oleh hama. Lalai 

dalam menjaga biji-bijian, buah maupun makanan sehingga busuk dan dimakan ulat 

(al-Qaradhawi, 2002: 227).

2.2 Tinjauan Umum tentang Tanaman Apel (Malus sylvestris Mill)

2.2.1 Klasifikasi

Menurut sistematika, tanaman apel (Malus sylvestris Mill) termasuk dalam :

1. Divisio : Spermatophyta
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2. Sudivisio : Angiospermae

3. Kelas : Dicotyledonae

4. Ordo : Rosales

5. Famili : Rosaceae

6. Genus : Malus

7. Species : Malus sylvestris Mill

Dari spesies Malus sylvestris Mill ini, terdapat bermacam-macam varietas yang 

memiliki ciri-ciri atau keaksahan tersendiri. Beberapa varietas apel unggulan antara 

lain: Rome Beauty, Anna, Princess Noble, Manalagi dan Wangli/Lali Jiwo.

2.2.2 Morfologi dan Karakteristik

Apel (Malus sylvestris Mill) adalah tanaman tahunan yang berasal dari 

subtropis. Di Indonesia apel ditanam sejak tahun 1934 dan dapat berbuah baik 

(Soelarso, 1997: 9). Tanaman apel tumbuh baik pada tanah bersolum dalam, 

mempunyai lapisan organik tinggi, dan struktur tanahnya remah dan gembur. Tanah 

tersebut harus mempunyai aerasi, penyerapan air dan porositas baik, sehingga 

pertukaran oksigen, pergerakan hara, dan kemampuan menyimpan airnya optimal. 

Dengan demikian, sistem perakarannya dapat berkembang dengan baik, dan tanaman 

tahan stress pada musim kemarau. (Sutopo, 2013).

Dari spesies Malus sylvestris Mill terdapat bermacam-macam varietas yang 

pada umumnya tidak tampak berbeda ditinjau dari segi morfologinya.

a. Akar 

Pohon apel yang berasal dari biji dan anakan membentuk akar tunggang, yaitu 

akar yang arah tumbuhnya lurus atau vertikal ke dalam tanah. Akar ini berfungsi 

sebagai penegak tanaman, penghisap air dan unsur hara dalam tanah, serta untuk 

menebus lapisan tahan yang keras. Sedangkan batang bawah yang berasal dari 

perbanyakan stek dan rundukan tunas akar, yang berkembang baik adalah akar 

cabang/akar serabut dan tidak mempunyai akar tunggang, sehingga batangnya 

kurang kuat dan rentan terhadap kekurangan air.
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b. Batang 

Pohon apel berkayu cukup keras dan kuat, cabang-cabang yang dibiarkan/tidak 

dipangkas pertumbuhannya lurus dan tidak beranting. Kulit kayunya cukup tebal, 

warna kulit batang muda cokelat muda sampai cokelat kekuning-kuningan sampai 

kuning keabu-abuan.

c. Daun 

Daun apel berbentuk lonjong/oval, ada yang lebar dan ada yang kecil (apel liar). 

Ujung daunnya runcing, pangkal daun tumpul sedangkan tepi daunnya bergerigi 

teratur. Warna permukaan daun bagian atas hijau tua, tulang daun berwarna hijau 

muda, dan tangkai daun berwarna hijau kelabu.

d. Bunga

Bunga apel bertangkai pendek, menghadap ke atas. Bertandan dan pada tiap 

tandan terdapat 4-7 bunga. Bunga tumbuh pada ketiak daun, mahkota bunganya 

berwarna putih sampai merah jambu berjumlah 5 helai, menyelubungi benang sari 

pada badan buah, dan di tengah-tengah bunga terdapat putik atau bakal buah.

e. Buah

Buah apel mempunyai bentuk bulat sampai lonjong bagian pucuk buah berlekuk 

dangkal, kulit agak kasar dan tebal, pori-pori buah kasar dan renggang, tetapi 

setelah tua menjadi halus dan mengkilat. Warna buah hijau kemerah-merahan, 

hijau kekuning-kuningan, hijau berbintik-bintik, merah tua dan sebagainya sesuai 

dengan varietasnya (Soelarso 1997:11-14).
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2.2.3 Hama dan Penyakit Tanaman Apel

Berbagai hama dan penyakit penting tanaman apel adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Hama dan Penyakit Tanaman Apel yang penting (sumber: Soelarso. 1997)

2.3 Kecerdasan Buatan

Turban dalam Kusrini (2006: 1) mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai 

ilmu yang mempelajari cara membuat komputer dapat bertindak dan memiliki 

kecerdasan seperti manusia. Sedangkan menurut Minsky (1989) dalam Kusrini (2006: 

3), kecerdasan buatan adalah suatu ilmu yang mempelajari cara membuat komputer 

seperti melakukan sesuatu seperti yang dilakukan manusia.

Rich dan Knight (1991) dalam Kusrini (2006: 3) mendefinisikan kecerdasan 

buatan sebagai studi tentang bagaimana membuat computer melakukan hal-hal yang 

pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Sementara Ensiklopedi 

Britannica dalam Kusrini (2006: 3) memaknai kecerdasan buatan sebagai cabang dari 

ilmu komputer yang dalam merepresentasi pengetahuan lebih banyak menggunakan 

bentuk simbol-simbol daripada bilangan dan memproses informasi berdasarkan 

metode heuristik atau dengan berdasarkan sejumlah aturan. Menurut Fatchurochman 

dkk (2006:18), kecerdasan buatan adalah bagian dari ilmu komputer yang 

mengupayakan bahwa komputer dapat meniru tingkah laku atau cara berfikir 

manusia.
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2.3.1 Pengertian Kecerdasan Buatan dari Sudut Pandang 

Untuk lebih detailnya kecerdasan buatan dapat dilihat dari berbagai sudut 

pandang, antara lain:

a. Sudut pandang kecerdasan

Kecerdasan buatan akan membuat mesin menjadi cerdas (mampu 

berbuat seperti apa yang dilakukan manusia).

b. Sudut pandang penelitian

Kecerdasan buatan adalah suatu studi bagaimana membuat agar computer 

dapat melakukan sesuatu sebaik yang dikerjakan oleh manusia.

Domain yang sering dibahas oleh para peneliti meliputi:

1) Mundane task

∑ Persepsi (vision & speech)

∑ Bahasa alami (understanding, generation dan translation)

∑ Pemikiran yang bersifat commonsense

∑ Robot control

2) Formal task

∑ Permainan atau games 

∑ Matematika (geometrika, logika, kalkulus integral dan pembuktian)

3) Expert task

∑ Analisis financia

∑ Analisis medica

∑ Analisis ilmu pengetahuan

∑ Rekayasa (desain, pencarian kegagalan, perencanaan manufaktur)

c. Sudut pandang bisnis

Kecerdasan buatan adalah kumpulan peralatan yang sangat powerful dan 

metodologis dalam menyelesaikan masalah-masalah bisnis. 
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d. Sudut pandang pemrogaman

Kecerdasan meliputi studi tentang pemrogaman simbolik, penyelesaian 

masalah (problem solving) dan pencarian (searching) (Kusumadewi, 2003:2).

2.3.2 Lingkup Utama Kecerdasan Buatan

Menurut Kusumadewi (2003: 7), lingkup utama dalam kecerdasan buatan

adalah:

a) Sistem Pakar (Expert System). Di sini komputer digunakan sebagai sarana 

untuk menyimpan pengetahuan para pakar. Dengan demikian komputer 

akan memiliki keahlian untuk menyelesaikan permasalahan dengan 

meniru keahlian yang dimiliki oleh pakar.

b) Pengelohan Bahasa Alami (Natural Language Processing). Dengan 

pengolahan bahasa alami ini diharapkan user dapat berkomunikasi dengan 

komputer dengan menggunakan bahasa sehari-hari.

c) Pengenalan Ucapan (Speech Recognition). Melalui pengenalan ucapan 

diharapkan manusia dapat berkomunikasi dengan komputer menggunakan 

suara.

d) Robotika dan Sistem Sensor (Robotic & Sensory Sistem)

e) Computer Vision. Mencoba untuk dapat menginterpretasikan gambar atau 

obyek-obyek tampak melalui komputer. 

f) Intelligent Computer-aided Instruction. Komputer dapat digunakan 

sebagai tutor yang dapat melatih dan mengajar.

g) Game Playing

2.3.3 Konsep Kecedasan Buatan

Untuk melakukan aplikasi kecerdasan buatan ada dua bagian utama yang 

sangat dibutuhkan, yaitu:

a) Basis pengetahuan (knowledge base), berisi fakta-fakta, teori, pemikiran 

dan hubungan antara satu dengan lainnya.
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b) Motor inferensi (inference engine), yaitu kemampuan menarik kesimpulan 

berdasarkan pengalaman (Kusumadewi, 2003: 3).

2.4 Sistem Pakar

2.4.1 Pengertian Sistem Pakar

Menurut Kusumadewi (2003: 109), secara umum sistem pakar (expert system) 

adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer, agar 

komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli. 

Sistem pakar yang baik dirancang agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan 

tertentu dengan meniru kerja dari para ahli. 

Dengan sistem pakar ini, orang awampun dapat menyelesaikan masalah yang 

cukup rumit yang sebenarnya hanya dapat dilakukan oleh para ahli. Bagi para ahli, 

sistem pakar ini juga akan membantu aktivitasnya sebagai asisten yang sangat 

berpengalaman.

Ada beberapa definisi tentang sistem pakar, antara lain:

a) Menurut Durkin (2002) : Sistem pakar adalah suatu program komputer 

yang dirancang untuk memodelkan kemampuan penyelesaian masalah 

yang dilakukan oleh seorang pakar.

b) Menurut Ignizo(2002: 4) : Sistem pakar adalah suatu model dan prosedur 

yang berkaitan, dalam suatu domain tertentu, yang mana tingkat 

kehaliannya dapat dibandingkan dengan keahlian seorang pakar.

c) Menurut Giarratano dan Riley(2004: 4) : Sistem pakar adalah suatu sistem 

computer yang bisa menyamai datau meniru kemampuan seorang pakar.

Menurut Jauhari (2002) dalam Angky (2006: 4), sistem pakar adalah suatu

sistem yang merekonstruksi kepakaran dan kemampuan penalaran dari seorang pakar 

spesialis untuk memecahkan persoalan dengan terbatas. Pengetahuan pakar tersebut 

disimpan ke dalam basis pengetahuan. Basis pengetahuan dapat dibangun dari 

seorang pakar ataupun banyak pakar. Dengan seorang pakar dapat dihasilkan satu 

basis pengetahuan, sedangkan dengan banyak pakar dapat dihasilkan satu atau 
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beberapa basis pengetahuan. Sistem pakar juga dapat mengumpulkan dan menyimpan 

pengetahuan seorang pakar atau beberapa pakar ke dalam komputer. Pengetahuan 

tersebut dapat digunakan oleh siapa saja yang memerlukannya. Tujuan utama sistem 

pakar bukan untuk mengganti kedudukan seorang pakar, tetapi hanya 

memasyarakatkan pengetahuan dan pengalaman seorang pakar.

Menurut Turban dalam Kusrini (2006: 1), sistem pakar adalah program 

komputer yang menirukan penalaran seorang pakar dengan keahlian pada suatu 

wilayah pengetahuan tertentu. Permasalahan yang ditangani oleh seorang pakar 

bukan hanya permasalahan yang mengandalkan algoritma, namun terkadang juga 

permasalahan yang sulit dipahami. Permasalahan tersebut dapat diatasi oleh seorang 

pakar dengan pengetahuan dan pengalamannya. Oleh karena itu sistem pakar 

dibangun bukan berdasarkan algoritma tertentu tetapi berdasarkan basis pengetahuan 

dan aturan.

Sedangkan Martin dan Oxman (1988) dalam Kusrini (2006: 11). 

Mendefinisikan sistem pakar sebagai sistem berbasis komputer yang menggunakan 

pengetahuan, fakta dan teknik penalaran dalam memecahkan masalah yang biasanya 

hanya dapat dipecahkan oleh seorang pakar dalam bidang tersebut. Pada dasarnya 

sistem pakar diterapkan untuk mendukung aktivitas pemecahan masalah. Beberapa 

aktivitas pemecahan yang dimaksud antara lain : pembuatan keputusan, pemaduan 

pengetahuan, perencanaan, prakiraan, pengaturan, pengendalian, diagnosis, 

perumusan, penjelasan, pemberian nasihat dan pelatihan. Selain itu sistem pakar juga 

berfungsi sebagai asisten yang pandai dari seorang pakar.

Menurut Arhami (2005: 3), sistem pakar merupakan salah satu cabang dari AI 

yang membuat penggunaan secara luas knowledge yang khusus untuk penyelesaian 

masalah tingkat manusia yang pakar. Knowledge dalam sistem pakar mungkin saja 

seorang ahli, atau knowedge yang umumnya terdapat dalam buku, majalah dan orang 

yang mempunyai pengetahuan tentang suatu bidang.
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2.4.2 Ciri-ciri Sistem Pakar

Sistem pakar merupakan program-program praktis yang menggunakan strategi 

heuristik yang dikembangkan oleh manusia untuk menyelesaikan permasalahan-

permasalahan yang spesifik (khusus). Disebabkan oleh keheuristikannya dan sifatnya 

yang berdasarkan pada pengetahuan, maka umumnya sistem pakar bersifat:

1. Memiliki informasi yang handal, baik dalam menampilkan langkah-

langkah maupun dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang proses 

penyelesaian.

2. Mudah dimodifikasi, yaitu dengan menambah atau menghapus suatu 

kemampuan dari basis pengetahuannya.

3. Heuristik dalam menggunakan pengetahuan (yang seringkali tidak 

sempurna) untuk mendapatkan penyelesaiannya.

4. Dapat digunakan dalam berbagai jenis komputer.

5. Memiliki kemampuan untuk beradaptasi (Arhami, 2005: 23).

Sedangkan menurut Kusrini (2006: 14-15), ciri-ciri sistem pakar adalah :

1. Terbatas pada bidang yang spesifik.

2. Dapat memberikan penalaran untuk data-data yang tidak lengkap atau 

tidak pasti. 

3. Dapat mengemukakan rangkaian alasan yang diberikan dengan cara yang 

dapat dipahami.

4. Berdasarkan pada rule atau kaidah tertentu.

5. Dirancang untuk dapat dikembangkan secara bertahap.

6. Outputnya bersifat nasihat atau anjuran.

7. Output tergantung dari dialog dengan user.

8. Knowledge base dan inference engine terpisah.

2.4.3 Keuntungan Sistem Pakar

Sistem pakar mempunyai keuntungan, diantaranya adalah:

1. Membuat orang awam dapat bekerja sperti layaknya seorang pakar.

2. Dapat bekerja dengan informasi yang tidak lengkap atau tidak pasti.
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3. Meningkatkan output dan produktivitas.

4. Meningkatkan kualitas.

5. ES menyediakan nasehat yang konsisten dan dapat mengurangi kesalahan.

6. Membuat peralatan yang kompleks lebih mudah dioperasikan karena ES 

dapat melatih pekerja yang tidak berpengalaman.

7. Handal (reliability).

8. ES tidak dapat lelah atau bosan.

9. Memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah yang kompleks.

10. Memungkinkan pemindahan pengetahuan ke lokasi yang jauh serta 

memperluas jangkauan seorang pakar, yang dapat diperoleh dan dipakai 

dimana saja (Kusrini, 2005: 15). 

Sedangkan menurut Arhami (2005: 10), keuntungan sistem pakar adalah:

1. Menjadikan pengetahuan dan nasehat lebih mudah didapat.

2. Menyimpan kemampuan dan kehalian pakar.

3. Meningkatkan penyelesaian masalah.

4. Memberikan respon yang cepat.

5. Merupakan panduan yang cerdas.

6. Dapat bekerja dengan informasi yang kurang lengkap dan mengandung 

ketidak pastian.

7. Intellegence database.

2.4.4 Kelemahan Sistem Pakar

Menurut Arhami (2005: 10), selain keuntungan-keuntungan di atas, sistem 

pakar seperti halnya sistem lainnya, juga memiliki kelemahan, diantaranya adalah:

1. Masalah dalam mendapatkan pengetahuan dimana pengetahuan tidak 

selalu bisa didapatkan dengan mudah, karena kadang kala pakar dari 

masalah yang kita buat tidak ada, dan kalaupun ada kadang-kadang 

pendekatan yang dimiliki oleh pakar berbeda-beda. 
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2. Untuk membuat sistem pakar yang benar-benar berkualitas tinggi 

sangatlah sulit dan memerlukan biaya yang sangat besar untuk 

pemeliharaan dan pengembangannya.

3. Boleh jadi sistem tak dapat membuat keputusan.

4. Sistem pakar tidaklah 100% menguntungkan, walaupun seorang tetap 

tidak sempurna atau tidak selalu benar. Oleh karena itu perlu diuji ulang 

secara teliti sebelum digunakan. Dalam hal ini peran manusia tetap 

merupakan faktor dominan.

2.4.5 Perbandingan Sistem Konvensional dan Sistem Pakar

Perbandingan sistem konvensional dari sistem pakar yaitu :

Sistem konvensional

1. Informasi dan pemrosesan umunya digabungkan dalam satu program 

sequential.

2. Program tidak pernah salah (kecuali pemrogramnya yang salah).

3. Tidak menjelaskan mengapa input dibutuhkan atau bagaimana hasil 

diperoleh.

4. Data harus lengkap.

5. Perubahan pada program merepotkan.

6. Sistem bekerja jika sudah lengkap.

7. Eksekusi secara algoritmik (step-by-step).

8. Manipulasi pada database yang besar.

9. Efisiensi adalah tujuan utama.

10. Data kuantitatif.

11. Representasi data dalam numerik.

12. Menangkap, menambah dan mendistribusikan data numerik atau 

informasi.
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Sistem Pakar

1. Knowledge base terpisah dari mekanisme pemrosesan (interface). 

2. Program bisa saja melakukan kesalahan.

3. Penjelasan (explanation) merupakan bagian dari sistem pakar.

4. Data tidak harus lengkap.

5. Perubahan pada rules dapat dilakukan dengan mudah.

6. Sistem dapat bekerja hanya dengan rules yang sedikit.

7. Eksekusi dilakukan secara heuristik dan logik.

8. Manipulasi efektif pada knowledge base yang besar.

9. Efektif adalah tujuan utama.

10. Data kualitatif.

11. Representasi pengetahuan dalam simbol.

12. Menangkap, menambah dan mendistribusikan pertimbangan (judgment)

dan pengetahuan (Kusrini, 2006: 16).

2.4.6 Konsep Dasar Sistem Pakar

Menurut Turban dalam Kusumadewi (2003: 111), konsep dasar sistem pakar 

mengandung keahlian, ahli, pengalihan keahlian, inferensi, aturan dan kemampuan 

menjelaskan. Keahlian adalah suatu kelebihan penguasaan pengetahuan di bidang 

tertentu yang diperoleh dari pelatihan, membaca atau pengalaman. Seorang ahli 

adalah seseorang yang mampu menjelaskan suatu tanggapan, mempelajari hal-hal 

baru seputar topik permasalahan, menyusun kembali pengetahuan jika dipandang 

perlu, memecah aturan-aturan jika dibutuhkan dan menentukan relevan tidaknya 

keahlian mereka. 

Pengalihan keahlian dari para ahli komputer untuk kemudian dialihkan lagi ke 

orang lain yang bukan ahli, merupakan tujuan utama dari sistem pakar. Proses ini 

membutuhkan 4 aktivitas yaitu: tambahan pengetahuan (dari para ahli atau sumber-

sumber lainnya), representasi pengetahuan (ke komputer), inferensi pengetahuan, dan 

pengalihan pengetahuan ke user. 
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2.4.7 Bentuk Sistem Pakar

Kusumadewi (2003: 133) mengelompokkan sistem pakar ke dalam empat 

bentuk yaitu:

a. Berdiri sendiri 

Sistem pakar jenis ini merupakan software yang berdiri sendiri tidak 

bergabung dengan software lainnya. 

b. Tergabung

Sistem pakar jenis ini merupakan bagian program yang terkandung di dalam 

suatu algoritma (konvensional), atau merupakan program dimana di dalamnya 

memanggil algoritma subrutin lain (konvensional).

c. Menghubungkan ke software lain

Bentuk ini biasanya merupakan sistem pakar yang menghubungkan ke suatu 

paket program tertentu, misalnya DBMS.

d. Sistem mengabdi

Sistem pakar merupakan bagian dari komputer khusus yang dihubungkan 

dengan suatu fungsi tertentu. Misalnya sistem pakar yang digunakan untuk 

membantu menganalisis data radar.

2.4.8 Representasi Pengetahuan

Agar pengetahuan dapat digunakan dalam sistem, pengetahuan harus 

direpresentasikan dalam format tertentu yang kemudian dihimpun dalam suatu basis 

pengetahuan. Cara sistem pakar merepresentasikan pengetahuan akan mempengaruhi 

perkembangan, efesiensi, dan perbaikan sistem (Kusrini, 2006:23).

2.4.9 Basis Pengetahuan

Kusumadewi (2003: 115) menjelaskan, basis pengetahuan berisi pengetahuan-

pengetahuan dalam penyelesaian masalah, tentu di dalam domain tertentu. Ada dua 

bentuk pendekatan basis pengetahuan yang sangat umum digunakan, yaitu:
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a. Penalaran berbasis aturan (Rule-Based Reasoning)

Pada penalaran berbasis aturan, pengetahuan direpresentasikan dengan 

menggunakan aturan berbentuk if-then. Bentuk ini digunakan apabila kita 

memiliki sejumlah pengetahuan pakar pada suatu permasalahan tertentu, dan si 

pakar dapat menyelesaikan masalah tersebut secara berurutan. Disamping itu, juga 

digunakan apabila dibutuhkan penjelasan tentang jejak (langkah–langkah) 

pencapaian solusi.

b. Penalaran berbasis kasus (Case-Based Reasoning).

Pada penalaran berbasis kasus, basis pengetahuan akan berisi solusi-solusi 

yang telah dicapai sebelumnya, kemudian akan diturunkan suatu solusi untuk 

keadaan yang terjadi sekarang (fakta yang ada). Bentuk ini akan digunakan apabila 

user menginginkan untuk tahu lebih banyak lagi pada kasus-kasus yang hampir 

sama (mirip). Selain itu, bentuk ini juga digunakan apabila kita telah memiliki 

sejumlah situasi atau kasus tertentu dalam basis pengetahuan.

2.4.10 Mesin Inferensi

Menurut Kusrini (2006: 35), inferensi merupakan proses untuk menghasilkan 

informasi dari fakta yang diketahui atau diasumsikan. Inferensi adalah konklusi logis 

(logical conclusion) atau implikasi berdasarkan informasi yang tersedia. Dalam 

sistem pakar proses inferensi dilakukan dalam suatu modul yang disebut inference 

engine (mesin inferensi). Ada dua metode inferensi yang penting dalam sistem pakar, 

yakni runut maju (forward chaining) dan runut balik (backward chaining).

Arhami (2005: 19) menjelaskan, 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.

Menurut Giarattano dan Riley (1994) dalam Kusrini (2006: 36), metode 

inferensi runut maju cocok digunakan untuk menangani masalah pengendalian 

(controlling) dan peramalan (prognosis).
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Gambar berikut menunjukkan proses backward chaining:

Gambar 2.1 Proses Backward Chainning

(Sumber Arhami 2005:19)

Sedangkan pelacakan ke depan, menurut Arhami (2005: 19), 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. Menurut Schnuupp (1989) dalam Kusrini (2006), metode inferensi 

runut balik ini cocok digunakan untuk memecahkan masalah diagnosis.

Gambar berikut menunjukkan proses forward chaining:

Gambar 2.2 Proses Forward Chainning (Sumber Arhami, 2005:20)
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2.4.11. Teori Probabilitas Klasik

Menurut Arhami (2005: 131), ketidakpastian dapat dianggap sebagai

kekurangan informasi yang memadai untuk membuat suatu keputusan. 

Ketidakpastian merupakan suatu permasalahan karena mungkin menghalangi kita 

dalam membuat sutatu keputusan yang terbaik bahkan mungkin dapat menghasilkan 

suatu keputusan yang buruk. Sejumlah teori yang berhubungan denggan ketidak 

pastian telah ditemukan, diantaranya probabilitas klasik, probabilitas bayes, teori 

hartley, teori shanon, teori dempster-shafer dan teori fuzzy zadeh.

Menurut Farley (1983) dalam Arhami (2005: 137), sesuatu yang sudah lama 

sekali tetapi masih tetap sangat penting sebagai alat dalam penyelesaian masalah AI 

adalah probabilitas. Parrat 1961 dalam Arhami (2005: 137) menambahkan, teori 

probabilitas klasik pertama kali diperkenalkan oleh Pascal dan Fermat pada tahun 

1654. Kemudian banyak kerja yang telah dilakukan untuk mengerjakan probabitas 

dan ada cabang baru dari probabilitas yang dikembangkan.

Menurut Arhami (2005:1 38), probabilitas klasik juga disebut juga a priori 

probability karena berhubungan dengan suatu permainan (games) atau sistem. Seperti 

yang telah disebutkan sebelumnya, istilah a priori berarti sebelum. Probabilitas ini 

dianggap sebagai suatu jenis permainan seperti pelemparan dadu, permainan kartu, 

pelemparan koin dan lain sebagainya. Rumus umum untuk probabilitas klasik 

didefinisikan sebagai peluang.

2.5 Pemodelan Sistem

Menurut Hamidin (2008), ada tiga alasan yang menyebabkan perlunya 

dilakukan pemodelan sistem, yaitu:

a. Dapat melakukan perhatian pada hal-hal penting dalam sistem tanpa mesti

terlibat terlalu jauh.

b. Mendiskusikan perubahan dan koreksi terhadap kebutuhan pemakai

dengan resiko dan biaya minimal.

c. Menguji pengertian penganalisa sistem terhadap kebutuhan pemakai dan

membantu pendesain sistem dan pemrogram membangun sistem.




