
BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Sistem Pakar 

Sistem pakar (expert system) merupakan cabang dari Artificial Intelligence 

(AI) atau kecerdasan buatan yang cukup tua karena sistem ini mulai 

dikembangkan sejak tahun 1960. Sistem pakar yang muncul pertama kali adalah 

General-purpose problem solve (GPS) yang dikembangkan oleh Newel dan 

Simon. Sampai saat ini sudah banyak sistem pakar yang dibuat, seperti MYCIN 

untuk diagnosis penyakit, DENDRAL untuk mengidentifikasi struktur molekul 

campuran yang tidak dikenal, XCON dan XSEL untuk membantu konfigurasi 

sistem kompute besar, SOPHIE untuk analisis sirkuit elektrolit, Prospector 

digunakan di bidang geologi untuk membantu mencari dan menemukan deposit, 

FOLIO digunakan  untuk membantu memberikan keputusan bagi seorang 

manager dalam stok dan investasi, DELTA dipakai untuk pemeliharaan lokomotif 

listrik diesel, dan sebagainya (Sutojo dkk, 2011). 

Istilah sistem pakar berasal dari knowladge-based expert system. Istilah ini 

muncul karena untuk memecahkan masalah, sistem pakar menggunakan 

pengetahuan seorang pakar yang dimasukkan ke dalam komputer. Seorang yang 

bukan pakar menggunakan sistem pakar untuk meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah, sedangkan seorang pakar menggunakan sistem pakar untuk 

knowladge assistant. Berikut adalah beberapa pengertian sistem pakar (Sutojo 

dkk, 2011): 

1. Turban (2001, p402) mengatakan bahwa “Sistem pakar adalah sebuah 

sistem yang menggunakan pengetahuan manusia, dimana pengetahuan 

tersebut dimasukkan ke sebuah komputer dan kemudian digunakan 

untuk menyelesaikan masalah-masalah yang biasanya membutuhkan 

kepakaran atau keahlian pakar”. 

2. Jackson (1993, p3) mengatakan bahwa “Sistem pakar adalah program 

komputer yang mempresentasikan dan melakukan penalaran dengan 
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pengetahuan beberapa pakar untuk memecahkan masalah atau 

memberikan saran”. 

3. Luger dan Strubblefied (1993, p308) mengatakan bahwa “Sistem 

pakar adalah program yang berbasiskan pengetahuan yang 

menyediakan solusi „kualitas pakar‟ kepada masalah-masalah dalam 

bidang (domain) yang spesifik”. 

2.1.1 Ciri-ciri Sistem Pakar 

Adapun ciri-ciri sistem pakar adalah sebagai berikut: 

1. Terbatasnya pada domain keahlian tertentu, 

2. Dapat memberikan pelayanan untuk data – data yang tidak lengkap 

atau tidak pasti, 

3. Dapat menjelaskan alasan – alasan dengan cara yang dapat dipahami, 

4. Bekerja berdasarkan kaidah atau rule tertentu, 

5. Mudah dimodifikasi, 

6. Basis pengetahuan dan mekanisme inferensi terpisah, 

7. Keluarannya bersifat anjuran, 

8. Sistem dapat mengaktifkan kaidah secara searah yang sesuai, dituntun 

oleh dialog dengan pengguna. 

2.1.2 Area Permasalahan Aplikasi Sistem Pakar 

Biasanya aplikasi sistem pakar menyentuh beberapa area permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Prediksi, yaitu memperkirakan akibat yang mungkin terjadi dari 

situasi yang ada, 

2. Diagnosis, yaitu menyimpulkan suatu keadaan berdasarkan gejala-

gejala yang diberikan (symptoms), 

3. Interpretasi, yaitu menghasilkan deskripsi berdasarkan data-data 

masukan, 

4. Desain, yaitu melakukan perancangan berdasarkan kendala-kendala 

yang diberikan, 
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5. Planning, yaitu merencanakan tindakan-tindakan yang akan 

dilakukan, 

6. Monitoring, yaitu membandingkan hasil pengamatan dengan proses 

perencanaan, 

7. Debugging, yaitu menentukan penyelesaian dari suatu kesalahan 

sistem, 

8. Reparasi, yaitu melaksanakan rencana perbaikan, 

9. Instruction, yaitu melakukan instruksi untuk diagnosis, debugging, 

dan perbaikan kinerja, 

10. Kontrol, yaitu melakukan kontrol terhadap hasil interpretasi, 

diagnosis, debugging, monitoring, dan perbaikan tingkah laku sistem. 

2.1.3 Konsep Dasar Sistem Pakar  

Konsep dasar sistem pakar meliputi enam hal, yaitu kepakaran, pakar, 

pemindahan kepakaran, inferensi, atura-aturan, dan kemampuan menjelaskan. 

1. Kepakaran (Expertise)  

Kepakaran merupakan suatu pengetahuan yang diperoleh dari 

pelatihan, membaca, dan pengalaman (Sutojo dkk, 2011). Kepakaran 

inilah yang memungkinkan para ahli dapat mengambil keputusan lebih 

cepat dan lebih baik daripada seseorang yang bukan pakar. Kepakaran itu 

sendiri mliputi pengetahuan tentang (Sutojo dkk, 2011): 

a. Fakta-fakta tentang bidang permasalahan tertentu, 

b. Teori-teori tentang bidang permasalahan tertentu, 

c. Aturan-aturan dan prosedur-prosedur menurut permasalahan 

umumnya, 

d. Aturan heuristic yang harus dikerjakan dalam suatu situasi tertentu, 

e. Strategi global untuk memecahkan permasalahan, 

f. Pengetahuan tentang pengetahuan (meta knowledge).  

2. Pakar (Expert)  

Pakar adalah seseorang yang memepunyai pengetahuan, pengalaman 

dan metode khusus, serta mampu menerapkannya untuk memecahkan 
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masalah atau memberi nasihat (Sutojo dkk, 2011). Seorang pakar harus 

mampu menjelaskan dan mempelajari hal-hal baru yang berkaitan dengan 

topik permasalahan, jika perlu harus mampu menyusun kembali 

pengetahuan-pengetahuan yang didapatkan, dan dapat memecahkan 

aturan-aturan serta menentukan relevansi kepakaran. Jadi seseorang pakar 

harus mampu melakukan kegiatan-kegiatan berikut (Sutojo dkk, 2011): 

a. Mengenali dan memformulasikan permasalahan, 

b. Memecahkan permasalahn secara cepar dan tepat, 

c. Menerangkan pemecahannya, 

d. Belajar dari pengalaman, 

e. Merestrukturisasi pengetahuan, 

f. Memecahkan aturan-aturan, 

g. Menentukan relevansi. 

3. Pemindahan Kepakaran (Transferring Expertise)  

Tujuan dari sistem pakar adalah memindahkan kepakaran dari seorang 

pakar ke dalam komputer, kemudian ditransfer kepada orang lain yang 

bukan pakar (Sutojo dkk, 2011). Proses ini melibatkan empat kegiatan, 

yaitu (Sutojo dkk, 2011): 

a. Akuisisi pengetahuan (dari pakar atau sumber lain), 

b. Representasi pengetahuan (pada komputer), 

c. Inferensi pengetahuan, 

d. Pemindahan pengetahuan ke pengguna. 

4. Inferensi (Inferencing)  

Inferensi adalah sebuah prosedur (program) yang mempunyai 

kemampua dalam melakukan penalaran (Sutojo dkk, 2011). Inferensi 

ditampilkan pada suatu komponen yang disebut mesin inferensi yang 

mencakup prosedur-prosedur mengenai pemecahan masalah. Semua 

pengetahuan yang dimiliki oleh seorang pakar disimpan pada basis 

pengetahuan oleh sistem pakar. Tugas mesin inferensi adalah mengambil 

kesimpulan berdasarkan basis pengetahuan yang dimilikinya. 
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5. Aturan-aturan (Rule)  

Kebanyakan software sistem pakar komersial adalah sistem yang 

berbasis aturan (rule-based systems), yaitu pengetahuan disimpan, 

terutama dalam bentuk rule sebagai prosedur-prosedur pemecahan 

masalah (Sutojo dkk, 2011). 

6. Kemampuan Menjelaskan (Explanation Capability) 

Sistem pakar memiliki kemampuan menjelaskan saran atau 

rekomendasi yang diberikannya. Penjelasan dilakukan dalam subsistem 

yang disebut subsitem penjelasan (explanation). Bagian dari sistem ini 

memungkinkan sistem untuk memeriksa penalaran yang dibuatnya sendiri 

dan menjelaskan operasi-operasinya. 

Karakteristik dan kemampuan yang dimiliki oleh sistem pakar 

berbeda dengan sistem konvensional. Perbedaan ini ditunjukkan oleh 

Tabel 2.1 (Sutojo dkk, 2011). 

Tabel 2.1 Perbandingan Sistem Konvensional dengan Sistem Pakar 

Sistem Konvensional Sistem Pakar 

Informasi dan pemrosesan umumnya 

digabung dalam satu program. 

Basis pengetahuan dipisahkan secara 

jelas dengan mekanisme pemrosesan 

(inferensi). 

Sistem beroperasi jika sudah 

lengkap/selesai. 

Sistem dapat beroperasi hanya dengan 

sedikit aturan (sebagai prototipe awal). 

Program tidak pernah membuat 

kesalahan (kecuali pemogramannya 

yang salah). 

Program bisa saja melakukan kesalahan. 

Eksekusi secara algoritmik (step by 

step). 

Eksekusi dilakukan secara heuristik dan 

logis pada seluruh basis pengetahuan. 

Perlu informasi yang lengkap agar 

bisa beroperasi. 

Dapat beroperasi dengan informasi yang 

tidak lengkap atau ketidakpastian. 

Manipulasi efektif pada database 

yang besar. 

Manipulasi efektif pada basis 

pengetahuan yang besar. 
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Tabel 2.1 Perbandingan Sistem Konvensional dengan Sistem Pakar (Lanjutan) 

Sistem Konvensional Sistem Pakar 

Data kuantitatif. Data kualitatif (pengalaman). 

Efisiensi adalah tujuan utama. Efektivitas adalah tujuan utama. 

Tidak menjelaskan mengapa input 

dibutuhkan atau bagaimana output 

diperoleh. 

Penjelasan (explanation) merupakan 

bagian dari suatu sistem pakar 

Perubahan pada program 

menyulitkan. 

Perubahan pada aturan-aturan dapat 

dilakukan dengan mudah. 

Representasi dalam numerik. Representasi pengetahuan dalam 

simbolik. 

Menangkap, menambah dan 

mendistribusikan data numerik atau 

informasi. 

Menangkap, menambah dan 

mendistribusikan pertimbangan 

(judgment) dan pengetahuan. 

(Sumber: Sutojo dkk, 2011) 

2.1.4 Struktur Sistem Pakar  

Ada dua bagian penting dari sistem pakar, yaitu lingkungan 

pengembangan (development environment) dan lingkungan konsultasi 

(consultation environment). Lingkungan pengembangan digunakan pembuat 

sistem pakar untuk membangun komponen-komponennya dan memperkenalkan 

pengetahuan ke dalam knowledge base (basis pengetahuan). Lingkungan 

konsultasi digunakan pengguna untuk berkonsultasi sehingga mendapatkan 

pengetahuan dan nasihat dari sistem pakar layaknya seorang pakar. Gambar 2.1 

menunjukkan komponen-komponen yang penting dalam sebuah sistem pakar. 
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Gambar 2.1 Komponen-komponen Penting Dalam Sistem Pakar 

(Sumber: Sutojo dkk, 2011) 

1. Akuisisi Pengetahuan  

Digunakan untuk memasukkan pengetahuan dari seorang pakar 

dengan cara merekayasa pengetahuan agar bisa diproses oleh komputer 

dan menaruhnya ke dalam basis pengetahuan dengan format tertentu 

(dalam bentuk representasi pengetahuan). Sumber-sumber pengetahuan 

bisa diperoleh dari pakar, buku, dokumen multimedia, basis data, laporan 

riset khusus, dan informasi yang terdapat di Web. 

2. Basis Pengetahuan (Knowledge Base) 

Sistem pakar mengandung pengetahuan yang diperlukan untuk 

memahami, memformulasikan, dan menyelesaian masalah. Basis 

pengetahuan terdiri dari dua elemen dasar, yaitu (Sutojo dkk, 2011): 

a. Fakta, misalnya situasi, kondisi, atau permasalahan yang ada, 

b. Rule (Aturan) untuk mengarahkan penggunaan pengetahuan dalam 

memecahkan masalah. 

3. Mesin Inferensi (Inference Engine) 

Berfungsi untuk memandu proses penalaran terhadap suatu kondisi 

berdasarkan pada basis pengetahuan yang ada, manipulasi dan 

mengarahkan kaidah, model, dan fakta yang disimpan dalam basis 

pengetahuan untuk mencapai solusi atau kesimpulan (Sutojo dkk, 2011). 
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Dalam prosesnya, mesin inferensi menggunakan strategi pengendalian, 

yaitu strategi yang berfungsi sebagai panduan arah dalam melakukan 

proses penalaran. Ada tiga teknik pengendalian yang digunakan, yaitu 

forward chaining, backward chaining, dan gabungan dari kedua teknik 

tersebut. 

a. Forward Chaining (pelacakan ke depan) 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 (Listiyono, 2008).  

Berikut proses forward chaining terlihat pada Gambar 2.2. 

Obsevasi A

Obsevasi B

Aturan R1

Aturan R2

Aturan R3

Aturan R2

Fakta C

Fakta D

Kesimpulan 1

Fakta E

Kesimpulan 2

 

Gambar 2.2 Proses Forward Chaining 

(Sumber: Listiyono, 2008) 

Dari Gambar 2.2, pencocokan fakta atau pernyataan dimulai dari 

bagian sebelah kiri (IF dulu). Dengan kata lain, penalaran dimulai dari 

fakta terlebih dahulu untuk menguji kebenaran hipotesis (Yuwono, 

2010). 

Contoh dari pendekatan pelacakan ke depan yaitu apabila seseorang 

mempunyai gejala penyakit pusing, bersin dan demam yang 

disebabkan oleh virus flu dan membutuhkan obat mixagrif, ultraflu 

maka dapat dipastikan bahwa di pastikan seseorang terkena penyakit 

flu (Listiyono, 2008). 

b. Backward Chaining (pelacakan ke belakang) adalah pendekatan yang 

dimotori tujuan (goal driven). Dalam pendekatan ini, pelacakan 

dimulai dari tujuan, selanjutnya dicari aturan yang memiliki tujuan 

tersebut untuk kesimpulannya. Selanjutnya proses pelacakan 

menggunakan premis aturan tersebut sebagai tujuan baru dan mencari 
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aturan lain dengan tujuan baru sebagai kesimpulannya (Listiyono, 

2008). 

Berikut proses backward chaining terlihat pada Gambar 2.3. 

Obsevasi A

Obsevasi B

Aturan R1

Aturan R2

Aturan R3

Aturan R2

Fakta C

Fakta D
Tujuan 1

(kesimpulan)

 

Gambar 2.3 Proses Backward Chaining 

(Sumber: Listiyono, 2008) 

Dari Gambar 2.3, pencocokan fakta atau pernyataan dimulai dari 

bagian sebelah kanan (THEN dulu). Dengan kata lain, penalaran 

dimulai dari hipotesis terlebih dahulu, dan untuk menguji kebenaran 

hipotesis tersebut harus dicari fakta-fakta yang ada dalam basis 

pengetahuan (Yuwono, 2010). 

Sebagai contoh dari pendekatan dari metode pelacakan ke belakang 

(backward chaining) yaitu terdapat penderita yang mempunyai 

penyakit flu mempunyai gejala-gejala penyakit seperti pusing, bersin, 

dan demam yang disebabkan oleh virus flu maka dari itu obat yang 

digunakan untuk menyembuhkannya yaitu mixagrif, ultraflu 

(Listiyono, 2008). 

4. Daerah Kerja (Workplace/Blackboard)  

Merupakan area pada memori yang berfungsi sebagai basis data yang 

digunakan untuk merekam hasil sementara yang akan dijadikan keputusan 

dan menjelaskan masalah yang sedang terjadi. Tiga-tipe keputusan yang 

dapat direkam pada blackboard, yaitu (Sutojo dkk, 2011): 

a. Rencana: bagaimana menghadapi masalah, 

b. Agenda : aksi-aksi potensial yang sedang menunggu untuk dieksekusi, 

c. Solusi    : calon aksi yang akan dibangkitkan. 

5. Antarmuka Pengguna (User Interface)  

Digunakan sebagai media komunikasi antara pengguna dan sistem 

pakar. Komunikasi ini paling bagus bila disajikan dalam bahasa alami 
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(natural language) dan dilengkapi dengan grafik, menu, dan formulir 

elektronik. Pada bagian ini akan terjadi dialog antara sistem pakar dan 

pengguna. 

6. Subsistem Penjelasan (Explanation Subsystem/Justifier)  

Berfungsi memberikan penjelasan kepada pengguna, bagaimana suatu 

kesimpulan dapat diambil. Kemampuan seperti ini sangat penting bagi 

pengguna untuk mengetahui proses pemindahan keahlian pakar maupun 

dalam pemecahan masalah. 

7. Sistem Perbaikan Pengetahuan (Knowledge Refining System)  

Merupakan kemampuan dari seorang pakar diperlukan untuk 

menganalisis pengetahuan, belajar dari kesalahan masa lalu, kemudian 

memperbaiki pengetahuannya sehingga dapat dipakai pada masa 

mendatang. Kemampuan evaluasi diri seperti itu diperlukan oleh program 

agar dapat menganalisis alasan-alasan kesuksesan dan kegagalannya dalam 

mengambil kesimpulan. Dengan cara ini basis pengetahuan yang lebih 

baik dan penalaran yang lebih efektif akan dihasilkan. 

8. Pengguna (User)  

Pada umumnya pengguna sistem pakar bukanlah seorang pakar (non-

expert) yang membutuhkan solusi, saran, atau pelatihan (training) dari 

berbagai permasalahan yang ada (Sutojo dkk, 2011). 

2.2 Bayesian Network 

Metode bayesian network menjadi sangat populer pada dekade terakhir ini 

karena digunakan untuk berbagai aplikasi cerdas seperti mesin pembelajaran, 

pengolahan teks, pengolahan bahasa alami, pengenalan suara, pengolahan sinyal, 

bioinformatika, error-control codes, diagnosis medis, peramalan cuaca, jaringan 

seluler, dan aplikasi sistem cerdas lainnya. 

Bayesian network merupakan salah satu Probabilistic Graphical Model 

(PGM) yang sederhana yang dibangun dari teori probabilistik dan teori graf. Teori 

probabilistik berhubungan langsung dengan data, sedangkan teori graf 

berhubungan langsung dengan bentuk representasi yang ingin didapatkan 
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(Heckerman, 1995 dikutip oleh Kurniawan, 2011). Sebagai contoh, sebuah 

bayesian network dapat mewakili hubungan probabilistik antara penyakit dan 

gejala. Bayesian network dapat digunakan untuk menghitung probabilitas dari 

kehadiran berbagai gejala penyakit. 

Metode bayesian network merupakan metode yang baik di dalam mesin 

pembelajaran berdasarkan data training, dengan menggunakan probabilitas 

bersyarat sebagai dasarnya. 

Bayesian network (BN) atau jaringan bayes juga dikenal sebagai jaringan 

kepercayaan dari jaringan bayes yang pendek dan masih merupakan probabilistic 

graphical model (PGM) dengan edge berarah yang digunakan untuk 

merepresentasikan pengetahuan tentang hubungan ketergantungan atau kebebasan 

di antara variabel-variabel domain persoalan yang dimodelkan. Pengetahuan 

tersebut direpresentasikan secara kualitatif menggunakan struktur graf dan secara 

kuantitatif menggunakan parameter-parameter numerik. Bayesian network terdiri 

dari dua bagian utama, yaitu: 

1. Struktur graf bayesian network disebut dengan Directed Acyclic 

Graph (DAG) yaitu graf berarah tanpa siklus berarah (Meigarani, 

2010 dikutip oleh Kurniawan, 2011). DAG terdiri dari node dan edge. 

Node merepresentasikan variabel acak dan edge merepresentasikan 

adanya hubungan kebergantungan langsung dan dapat juga 

diinterpretasikan sebagai pengaruh (sebab-akibat) langsung antara 

variabel yang dihubungkannya. Tidak adanya edge menandakan 

adanya hubungan kebebasan kondisional di antara variabel. Struktur 

grafis bayesian network ini digunakan untuk mewakili pengetahuan 

tentang sebuah domain yang tidak pasti. Secara khusus  setiap node 

dalam grafik merupakan variabel acak, sedangkan ujung antara node 

mewakili probabilistik yang bergantung di antara variabel-variabel 

acak yang sesuai. Kondisi ketergantungan ini dalam grafik sering 

diperkirakan dengan menggunakan statistik yang dikenal dengan 

metode komputasi. Oleh karena itu, bayesian network 

menggabungkan prinsip – prinsip dari teori graf, teori probabilitas, 
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ilmu pengetahuan komputer, dan statistik (Wiley, 2007, dikutip oleh 

Kurniawan, 2011). 

2. Himpunan parameter mendefinisikan distribusi probabilitas 

kondisional untuk setiap variabel. Pada bayesian network, nodes 

berkorespondensi dengan variabel acak. Tiap node diasosiasikan 

dengan sekumpulan peluang bersyarat, p(xi|Ai) sehingga xi adalah 

variabel yang diasosiasikan dengan node dan Ai adalah set dari parent 

dalam graf. 

Dalam membangun bayesian network, struktur dibangun dengan 

pendekatan statistik yang dikenal dengan teorema bayes yaitu conditional 

probability (peluang bersyarat). Conditional probability yaitu perhitungan 

peluang suatu kejadian Y bila diketahui kejadian X telah terjadi, dinotasikan 

dengan P(Y|X). Teorema ini digunakan untuk menghitung peluang suatu set data 

untuk masuk ke dalam suatu kelas tertentu berdasarkan inferensi data yang sudah 

ada. Dalam kaitan dengan dignosis penyakit mata, X dapat mengacu pada gejala 

penyakit mata dan Y adalah jenis penyakit mata. Rumus teori bayes yaitu: 

P (A|B) = P(A|B) P(A)          (2.1) 

P(B) 

Atau dengan rumus: 

P (A|B) =              P(A|B) P(A)                 (2.2) 

P(B|A) P(A) + P(B|Ᾱ) P(Ā) 

Bayesian network dapat melakukan pengambilan keputusan (inferensi) 

probabilistik. Inferensi probabilistik adalah memprediksi nilai variabel yang tidak 

dapat diketahui secara langsung dengan menggunakan nilai-nilai variabel lain 

yang telah diketahui (Krause, 1998). Contoh inferensi probabilistik adalah 

menentukan probabilitas kondisional pasien mengidap penyakit mata jika 

diketahui pasien tersebut mengalami mata merah dan tidak tahan cahaya. Inferensi 

probabilistik dapat dilakukan jika terlebih dahulu diperoleh joint probabillity 

distribution (JPD) dari semua variabel yang dimodelkan (Krause, 1998 dikutip 

oleh Kurniawan, 2011). JPD adalah probabilitas semua kejadian variabel yang 

terjadi secara bersamaan. 
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Inferensi probabilistik dapat dilakukan jika bayesian network telah 

dibangun, sehingga yang perlu dilakukan terlebih dahulu adalah membangun 

struktur bayesian network. Dalam kasus diagnosis penyakit mata, hubungan antar 

variabel dan probabilitas nilai-nilai variabel belum diketahui, oleh karena itu 

bayesian network dibangun berdasarkan data kejadian mengenai variabel-variabel 

atau disebut dengan konstruksi bayesian network dari data. Konstruksi Bayesian 

network dari data terdiri dari dua tahap, yaitu: 

1. Konstruksi struktur atau disebut juga tahap kualitatif, yaitu mencari 

keterhubungan antara variabel-variabel yang dimodelkan. 

2. Estimasi parameter atau disebut juga tahap kuantitatif, yaitu 

menghitung nilai-nilai probabilitas. 

2.2.1 Konsep Dasar Bayesian Network  

Untuk membangun bayesian network, memerlukan pemahaman dari 

konsep dasar bayesian network. Konsep dasar tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Struktur Graf 

Struktur graf yang dimiliki oleh bayesian network adalah Directed 

Acyclic Graph (DAG), yaitu graf berarah yang tidak memiliki siklus. 

Struktur dari DAG sering disebut bagian dari model kualitatif yang 

diperlukan untuk menentukan model model parameter kuantitatif. 

Parameter dijelaskan secara konsisten dengan properti markov, di mana 

Conditional Probability Distribution (CPD) pada setiap node bergantung 

pada parent yang dimiliki (Wiley, 2007 dikutip oleh Kurniawan, 2011). 

2. Kondisi Markov  

Kondisi ini menunjukkan hubungan antara DAG dan distribusi 

probabilitas. Bayesian network memanfaatkan kondisi markov untuk 

melakukan representasi JPD secara efisien dan memperoleh adanya 

kebebasan kondisional antara variabel. Model graf pada kondisi markov 

berupa graf dengan ujung berarah. Jaringan markov ini memberikan 

definisi secara sederhana yaitu kebebasan antara dua node yang berbeda 

berdasarkan konsep dari selimut Markov. Jaringan Markov sangat populer 
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di bidang keilmuan modern seperti fisika, statistik dan ilmu komputer 

(Wiley, 2007 dikutip oleh Kurniawan). 

3. D-separation 

Properti DAG yang menyatakan hubungan kebebasan yang terdapat 

pada DAG. Semua kebebasan kondisional yang diperoleh dari kondisi 

markov akan diidentifikasi dengan properti ini. 

4. Ekuivalen Markov 

Konsep tentang adanya DAG-DAG yang memiliki d-separation yang 

sama, yang dapat direpresentasikan dalam sebuah DAG pattern. Dua DAG 

merupakan ekuivalen markov jika dan hanya jika kedua DAG tersebut 

mempunyai link-link (edge tanpa memperhatikan arah) yang sama dan 

himpunan uncoupled head-to-head meeting yang sama. Teorema tersebut 

memberikan cara sederhana untuk merepresentasikan kelas ekuivalen 

markov pada sebuah graf. Graf ini disebut DAG pattern. 

 

Gambar 2.4 DAG Ekuivalen Markov 

(Sumber: Kurniawan, 2011) 

5. Kondisi Faithfulness  

Kondisi yang harus dipenuhi agar adanya edge diantara node pada 

DAG berarti ada kebergantungan langsung antar node tersebut. Berikut 

DAG Pattern yang merepresentasikan kelas ekuivalen markov terlihat pada 

Gambar 2.5. 

 

Gambar 2.5 DAG Pattern Merepresentasikan Kelas Ekuivalen Markov 

(Sumber: Kurniawan, 2011) 
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2.2.2 Membangun Bayesian Network  

Setelah memahami konsep dasar dalam membangun bayesian network, 

maka terdapat dua tahapan dalam membangun bayesian network, yaitu: 

1. Konstruksi Struktur 

Struktur bayesian network adalah direct acyclic graph yang dapat 

merepresentasikan sebuah pola dari sekumpulan data. Perepresentasian 

dalam bentuk graf dapat dilakukan dengan mengidentifikasi konsep-

konsep informasi yang relevan terhadap masalah. Selanjutnya konsep-

konsep tersebut disebut himpunan variabel. Himpunan tersebut kemudian 

direpresentasikan menjadi node node dalam graf. Pengaruh antara variabel 

dinyatakan eksplisit menggunakan edge pada graf. Berikut contoh DAG 

terlihat pada Gambar 2.6. 

 

Gambar 2.6 Contoh Direct Acyclic Graph 

(Sumber: Kurniawan, 2011) 

Hubungan parent, child, dan descendant pada Gambar 2.6 dinyatakan 

sebagai berikut: 

a. Node A adalah parent dari node B; node B adalah child dari node A. 

b. Node A adalah parent dari node C; node C adalah child dari node A. 

c. Node B adalah parent dari node D; node D adalah child dari node B. 

d. Node B adalah parent dari node E; node E adalah child dari node B. 

e. Node C adalah parent dari node F; node F adalah child dari node C. 

f. {B,C,D,E,F} adalah descendant dari node A. 

g. {D,E} adalah descendant dari node B. 

h. {F} adalah descendant dari node C. 

2. Estimasi Parameter 

Setelah struktur bayesian network terbentuk, parameter dan hubungan 

ketergantungan antara node ditentukan dengan menggunakan pengetahuan 
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pakar. Informasi ini dibutuhkan agar dapat menghitung joint probability 

distribution. 

2.2.3 Contoh Studi Kasus Bayesian Network 

Menurut Yudkowsky (http://yudkowsky.net/rational/bayes), untuk 

memberikan gambaran lebih jelas bagaimana cara kerja bayesian netwiork, 

diberikan contoh kasus berikut. 

Dari wanita berusia diatas 40 tahun mengidap kanker payudara adalah 1%. 

Dari wanita pengidap kanker payudara tersebut, mempunyai hasil positif pada tes 

mamografi adalah 80%. Sedangkan 9.6% dari wanita yang tidak mengidap kanker 

juga menunjukkan hasil positif pada tes mamografi. Berapakah kemungkinan 

wanita di atas 40 tahun dengan hasil tes mamografi positif, akan mengidap kanker 

payudara P (kanker payudara | tes mamografi positif)? 

Langkah pertama adalah menentukan kemungkinan kanker payudara pada 

wanita berusia diatas 40 tahun. Berdasarkan kasus diatas 1% dari wanita berusia 

di atas 40 tahun mengidap kanker payudara, maka prior probability kanker 

present adalah 0.01 dan kanker absent adalah 0.99. Setelah diketahui prior 

probability, langkah selanjutnya adalah menentukan conditional probability 

antara kanker payudara dan tes mamografi. Jika kanker present, maka conditional 

probability hasil tes mamografi positif adalah 0.8 (80%), dan jika kanker 

payudara absent, maka conditional probabilitynya adalah 0.096 (9.6%). 

Conditional probability tersebut dibuat dalam tabel yang disebut conditional 

probability table pada Tabel 2.2. 

Tabel 2.2 Conditional Probability Table Kanker Payudara 

Tes Mamografi 
Kanker Payudara 

Present Absent 

Positif 0.8 0.096 

Negatif 0.2 0.904 

Untuk mendapatkan joint probability distribution yaitu dengan cara 

menghitung hasil kali antara conditional probability dengan prior probability 

seperti terlihat pada Tabel 2.3 dengan rumus: 
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P (A Ո B) = P(A) P(A|B)         (2.3) 

Tabel 2.3 Joint Probability Table Kanker Payudara 

Tes Mamografi 
Kanker Payudara 

Present Absent 

Positif 0.01x0.8=0.008 0.99x0.096=0.09504 

Negatif 0.01x0.2=0.002 0.99x0.904=0.89496 

Dari joint probability distribution di atas, dapat diketahui nilai posterior 

probability dari kemungkinan P (kanker payudara | hasil tes mamografi positif) 

sebesar 0.07764 (7.764%) yang terlihat pada Tabel 2.3. Berikut cara mendapatkan 

nilai posterior probability dengan rumus:  

P (A Ո B) = P(A) P(B|A)          (2.4) 

      0.008    = 0.07764 

0.008+0.09504    

Atau menggunakan rumus teorema bayes pada rumus (2.2) didapatkan A 

adalah wanita yang menderita kanker payudara, Ā adalah wanita yang tidak 

menderita kanker payudara, B adalah positif tes mamografi, dan B adalah negatif 

tes mamografi. 

Diketahui nilai peluang dari kejadian-kejadian berikut: 

P (A) = 1%   P (Ā) = 99% 

P (B | A) = 80%  P (B | Ā) = 9.6% 

Maka: 

P (A|B) = P(B Ո A) 

P(B) 

 P (A|B) =        P(A) P(B|A)  

 P(B|A) P(A) + P(B|Ᾱ) P(Ā) 

 P (A|B) =         0.01 x 0.8 

(0.8 x 0.01) + (0.096 x 0.99) 

P (A|B) =    0.008 

0.008 + 0.009504 

P (A|B)  = 0.07764 
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Tabel 2.4 Posterior Probability Kanker Payudara 

Tes Mamografi 
Kanker Payudara 

Present Absent 

Positif 0.07764 0.92236 

Negatif 0.00223 0.99777 

Dari perhitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa JPD merupakan 

perkalian dari distribusi probabilitas kondisional pada setiap node. 

2.3 Expert System Development Life Cycle (ESDLC) 

Expert System Development Life Cycle merupakan konsep dasar dalam 

perancangan dan pengembangan sistem pakar yang sering digunakan. (Durkin, 

1994 dikutip oleh Kurniawan, 2011). Gambar 2.7 berikut merupakan siklus 

pengembangan sistem pakar (Expert System Development Life Cycle - ESDLC). 

 

Gambar 2.7 Siklus Pengembangan ESDLC 

(Sumber: Durkin, 1994 dikutip oleh Kurniawan, 2011) 

Secara umum tahapan dari expert system development life cycle (ESDLC) 

berdasarkan Gambar 2.7 adalah sebagai berikut: 
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1. Penilaian Keadaan 

Adapun kegiatan yang dilakukan dalam penilaian keadaan ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Mengidentifikasi masalah, 

b. Mendefinisikan tujuan umum dan ruang lingkup sistem, 

c. Memverifikasi kesesuaian sistem pakar dengan masalah. 

2. Analisa dan Akuisisi Pengetahuan 

Adapun kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah: 

a. Analisa kebutuhan data, kebutuhan fungsi identifikasi unjuk kerja 

sistem dari mulai flowchart, use case diagram, sequence diagram, dan 

activity diagram yang dilakukan perangkat, runtutan kondisi 

perangkat, serta pengembangan perangkat, 

b. Menentukan sumber pengetahuan, 

c. Mendapatkan pengetahuan yang berhubungan dengan masalah yang 

akan dibahas, 

d. Mempelajari, menambah, dan mengatur pengetahuan. 

3. Perancangan dan Implementasi 

Adapun kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Mendefinisikan struktur sistem, pengaturan sistem, dan metode yang 

akan digunakan untuk pengambilan kesimpulan, 

b. Memilih bahasa pemrograman yang digunakan, 

c. Implementasi konsep rancangan sistem. 

4. Pengujian 

Adapun kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Melakukan pengujian sistem yang telah dibangun, 

b. Memodifikasi pengetahuan sistem. 

5. Dokumentasi 

Kegiatan yang dilakukan meliputi membuat diagram dan user 

dictionary dalam sebuah dokumen teknis sebagai panduan bagi pengguna. 
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2.4 Object-Oriented Analysis and Design (OOAD)  

Metode berorientasi objek mulai berkembang ketika Grady Booch pada 

tahun 80an mempublikasikan suatu paper bagaimana melakukan perancangan 

untuk bahasa objek namun memberi judul paper tersebut dengan Object-Oriented 

Design. Selanjutnya ide tersebut terus ia kembangkan sampai tahun 90an. Pada 

tahun 1991 Peter Coad dan Yourdon memperkenalkan metode berorientasi objek 

yang lebih sederhana dibandingkan Brooch. Metode ini menjadi cepat populer 

karena mendukung layanan-layanan yang terdapat pada C++. Pada waktu itu C++ 

merupakan bahasa pemrograman berorientasi objek yang paling populer (Sugiarti, 

2013). 

Pada tahun 1991, Rumbaugh memperkenalkan Object Modelling 

Technique (OMT). Pendekatan yang digunakan tidak jauh berbeda dengan 

pendekatan yang digunakan oleh Coad Yourdon, namun dengan notasi yang 

berbeda. OMT tidak hanya sepenuhnya berbasis pada data driven, tetapi juga 

memisahkan proses dari mata dengan penggunaan data flow diagram yang 

terpisah dengan diagram kelas. OMT juga menggunakan notasi state transition 

diagram untuk memodelkan aspek dinamis sistem (Sugiarti, 2013). 

Pada tahun 1994, Ivar Jacobson memperkenalkan konsep use case dan 

object oriented software engineering (OOSE). Pada tahun itu juga, yaitu bulan 

Oktober 1994 Booch, Rumbaugh dan Jacobson mempelopori usaha untuk 

penyatuan notasi pendekatan berorientasi objek. Pada tahun 1995, dihasilkan draft 

pertama, yaitu UML (versi 0.8). Sejak tahun 1996 pengembangan tersebut 

dikoordinasikan oleh Object Management Group (OMG). Pada tahun 1997, 

muncul UML versi 1.1 dan saat ini versi terbaru adalah UML versi 1.5 yang dirilis 

bulan Maret 2003. Booch, Rumbaugh dan Jacobson menyusun tiga buku serial 

tentang UML pada tahun 1999. Sejak saat itulah UML telah menjelma menjadi 

standar bahasa pemodelan untuk aplikasi berorientasi objek (Sugiarti, 2013). 

2.4.1 Konsep Dasar OOAD  

Konsep OOAD mencakup analisis dan disain sebuah sistem dengan 

pendekatan objek, yaitu analisis berorientasi objek (OOA) dan disain berorientasi 

http://books.google.com/books?id=PkVy_zAaruMC&pg=PT50&lpg=PT50&dq=ooad&source=bl&ots=8Owc8VDQMI&sig=wLxUnzZTVQuXICpl-Mmkx_zEAe4&hl=en&sa=X&ei=aQt-UcvyN8_NrQery4DIBw&ved=0CG4Q6AEwCg
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objek (OOD). OOA adalah analisis yang memeriksa requirement 

(syarat/keperluan) yang harus dipenuhi sebuah sistem dari sudut pandang kelas-

kelas dan objek-objek yang ditemui dalam ruang lingkup perusahaan. Sedangkan 

OOD adalah metode untuk mengarahkan arsitektur software yang didasarkan pada 

manipulasi objek-objek sistem dan subsistem (Sugiarti, 2013). 

OOA mempelajari permasalahan dengan menspesifikasikannya dan 

mengobservasi permasalahan tersebut dengan menggunakan metode berorientasi 

objek (Sugiarti, 2013). Analisis sistem dimulai dengan adanya dokumen 

permintaan (requirements) yang diperoleh dari pihak yang berkepentingan 

(misalnya: klien, developer, pakar, dan sebagainya). Dokumen permintaan 

memiliki 2 fungsi, yaitu memformulasikan kebutuhan klien, dan membuat suatu 

daftar tugas. Hasil dari analisis berorientasi objek adlah deskripsi dari apa sistem 

secara fungsional yang diperlukan untuk dilakukan, dalam bentuk sebuah model 

konseptual. Hasil biasanya akan disajikan sebagai seperangkap menggunakan 

kasus, satu atau lebih UML diagram kelas, dan sejumlah diagram interaksi. 

Tujuan dari analisis berorientasi objek adalah untuk mengembangkan model yang 

menggambarkan perangkat lunak komputer karena bekerja untuk memenuhi 

seperangkat persyaratan yang ditentukan pelanggan. 

OOD mengubah model konseptual yang dihasilkan dalam analisis 

berorientasi objek memperhitungkan kendala yang dipaksakan oleh arsitektur 

yang dipilih dan setiap non-fungsional seperti teknologi atau lingkungan, kendala 

seperti transaksi throughput, response time, run – waktu platform, lingkungan 

pengembangan, atau bahasa pemrograman (Sugiarti, 2013). 

2.4.2 Tools Perancangan Berorientasi Objek 

Berikut ini tools perancangan berorientasi objek (Sugiarti, 2013): 

1. Object Oriented Analysis (OOA) dan Object Oriented Design (OOD) 

dari Peter Coad dan Edward Yourdon (1990), 

2. Object Modelling Technique (OMT) dan James Rumbaugh, Michael 

Blaha, William Premerlan, Frederick Eddy, dan William Lorensen 

(1991), 
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3. Object Oriented Software Engineering (OOSE) dan Ivar Jacobson 

(1992), 

4. Booch Method dan Grady Booch (1994), 

5. Sritrop dan Steve Cook dan John Daniels (1994), 

6. UML (Unified Modeling Language) dari James Rumbaugh. Grady 

Booch dan Ivar Jacobson (1997). 

2.5 Unified Modelling Language (UML) 

UML (Unified Modelling Language) adalah sebuah bahasa yang 

dituangkan dalam bentuk grafik atau gambar yang telah menjadi standar industri 

untuk visualisasi, spesifikasi, merancang atau membangun, dan 

mendokumentasikan dari sebuah sistem pengembangan software berbasis OO 

(Object-Oriented) (Sugiarti, 2013). 

Pemodelan menggunakan UML merupakan metode pemodelan 

berorientasi objek dan berbasis visual. Kerenanya pemodelan menggunakan UML 

merupakn pemodelan objek yang berfokus pada pendefinisian struktur statis dan 

model sistem informasi yang dinamis daripada mendefinisikan data dan proses 

yang tujuannya adalah pengembangan tradisional. UML memberikan standar 

penulisan sebuah sistem blue print. UML juga menawarkan diagram yang 

dikelompokkan menjadi lima perspektif berbeda untuk memodelkan suatu sistem. 

2.5.1 Use Case Diagram 

Use case diagram merupakan pemodelan untuk menggambarkan kelakuan 

(behavior) sistem yang akan dibuat (Sugiarti, 2013). Diagram use case 

mendiskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang 

akan dibuat. Dengan pengertian yang cepat, use case diagram digunakan untuk 

mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem dan siapa saja yang 

berhak untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Terdapat beberapa simbol 

dalam menggambarkan diagram use case, yaitu use case, aktor, dan relasi. Hal 

yang perlu diingat, use case diagram bukan menggambarkan tampilan antarmuka 

(user interface), arsitektur dari sistem, kebutuhan non-fungsional, dan tujuan 

performansi. Sedangkan untuk penamaan use case adalah nama didefinisikan 
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sesimple mungkin, dapat dipahami, dan menggunakan kata kerja. Berikut simbol 

– simbol use case diagram terlihat pada Tabel 2.5. 

Tabel 2.5 Simbol-simbol Pada Use Case Diagram 

Simbol Deskripsi 

Use case Fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-unit 

yang saling bertukar pesan antar unit aktor; biasanya 

dinyatakan dengan menggunakan data kerja yang awal 

frase nama use case 

Aktor 

 

 

 

nama aktor 

Orang, proses atau sistem lain yang berinteraksi dengan 

sistem informasi yang akan dibuat di luar sistem 

informasi yang akan dibuat, jadi walaupun simbol dari 

aktor itu adalah gambar orang, tapi aktor belum tentu 

merupakan orang; biasanya dinyatakan menggunakan 

kata benda di awal frase nama aktor 

Asosiasi/ association Komunikasi antara aktor dan use case yang 

berpartisipasi pada use case, atau use case berinteraksi 

dengan aktor 

Extend 

 

<<extend>> 

 

Relasi use case tambahan ke sebuah use case dimana 

use case yang ditambahkan dapat berdiri sendiri 

walaupun tanpa use case tambahan itu; mirip dengan 

prinsip inheritance pada pemrograman berorientasi 

objek; biasanya use case tambahan memiliki nama 

depan yang sama dengan nama use case yang 

ditambahkan, arah panah menunjuk pada use case yang 

dituju. Contoh: 

<<extend>> 

 

 

 

 

 

nama usecase 

Update data dosen Input data dosen 
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Tabel 2.5 Simbol-simbol Pada Use Case Diagram (Lanjutan) 

Simbol Deskripsi 

Include 

 

<<include>> 

 

Relasi use case tambahan ke sebuah use case dimana 

use case yang ditambahkan memerlukan use case ini 

untuk menjalankan fungsinya atau sebagai syarat  

dijalankan use case ini. Ada dua sudut pandang yang 

cukup besar mengenai include use case, include berarti 

use case yang ditambahkan akan selalu dipanggil saat 

use case tambahan dijalankan. Contoh: 

<<include>> 

 

(Sumber: Sugiarti 2013) 

2.5.2 Activity Diagram 

Activity diagram atau diagram aktivitas secara grafis digunakan untuk 

menggambarkan aliran rangkaian aktivitas baik proses bisnis maupun use case 

(Sugiarti, 2013). Activity diagram dapat juga digunakan untuk memodelkan 

action (aksi) yang akan dilakukan saat sebuah operasi dieksekusi, dan 

memodelkan hasil dari action tersebut. Berikut simbol-simbol yang ada pada 

activity diagram terlihat pada Tabel 2.6. 

Tabel 2.6 Simbol-simbol Pada Activity Diagram 

Simbol Deskripsi 

Activity 

 

Memperlihatkan bagaimana masing-masing kelas 

antarmuka saling berinteraksi satu sama lain 

Decision 

 

Menunjukkan suatu kondisi tertentu yang akan 

menghasilkan dua kemungkinan jawaban, ya atau 

tidak 

Initial Node 

 

Bagaimana objek dibentuk atau diawali 

 

 

Pendaftaran Kartu Anggota 
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Tabel 2.6 Simbol-simbol Pada Activity Diagram (Lanjutan) 

Simbol Deskripsi 

Activity Final Node 

 

Bagaimana objek dibentuk dan dihancurkan 

Fork Node 

 

Satu aliran yang pada tahap tertentu berubah menjadi 

beberapa aliran 

Arah Pesan Menyatakan jalannya arah pesan suatu activity 

 (Sumber: Sugiarti, 2013) 

2.6 Android 

Menurut Nasruddin Safaat (Pemrograman aplikasi mobile smartphone dan 

tablet PC berbasis android 2012:1) android adalah sebuah sistem operasi pada 

handphone yang bersifat terbuka dan berbasis pada sistem operasi Linux. Android 

bisa digunakan oleh setiap orang yang ingin menggunakannya pada perangkat 

mereka.  

2.7 BlackBox Testing  

Konsep blackbox testing digunakan untuk mepresentasikan sistem yang 

cara kerja di dalamnya tidak tersedia untuk diinspeksi. Teknik pengujian blackbox 

juga digunakan untuk pengujian berbasis skenario, dimana isi dalam sistem 

mungkin tidak tersedia untuk diinspeksi tapi masukan dan keluaran yang 

didefinisikan oleh use case dan informasi analisis yang lain (Hariyanto, 2004). 

Blackbox testing berusaha untuk menemukan kesalahan dalam kategori berikut: 

1. Fungsi yang tidak benar atau fungsi yang hilang. 

2. Kesalahan antarmuka. 

3. Kesalahan dalam struktur data atau akses database eksternal. 

4. Kesalahan perilaku (behavior) atau kesalahan kinerja. 

Berikut perhitungan dari pengujian blackbox dapat dilihat pada Rumus 2.5. 

Persentasi berhasil = Jumlah Uji Berhasil   x 100%        (2.5) 

Jumlah Pertanyaan 
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2.8 Unit Testing 

Pengujian Unit (Unit Testing) adalah pengujian yang difokuskan pada unit 

terkecil dari program (modul). Pengujian ini didasarkan pada informasi dari 

deskripsi perancangan detil perangkat lunak (Wibisono dan Baskoro, 2002). Pada 

umumnya pengujian ini dilakukan secara white-box dan source code based testing 

dengan melakukan pengecekan jalur khusus pada struktur kendali modul untuk 

meyakinkan kelengkapan cakupan dan deteksi maksimum kesalahan (Wibisono 

dan Baskoro, 2002). 

2.9 User Acceptance Test 

User Acceptance Test (UAT) merupakan bagian kesepakatan resmi antara 

pembeli dan pengembang. Pengujian ini membentuk metode sederhana dan 

empiris untuk memutuskan apakah program memadai. Pengujian ini dapat dilihat 

sebagai bagian dan spesifikasi perangkat lunak. Program yang tida lolos semua 

pengujan ini berarti tidak memenuhi semua spesifikasi (Hariyanto, 2004). 

Berikut perhitungan pengujian UAT dari penyebaran kuisioner 

berdasarkan pertanyaan dapat dihitung dengan rumus: 

Persentasi Pertanyaan n =        Total nilai pertanyaan n x 100%     (2.6) 

Bobot Nilai Tertinggi x Jumlah Responden 

2.10 Mata 

Mata adalah organ penglihatan yang mendeteksi cahaya. Meneruskan 

sinyal tersebut ke retina, dan membuat efek visual yang dikirim ke otak. Secara 

sederhana mata hanya mengetahui apakah lingkungan sekitarnya adalah terang 

atau gelap. (Dorland, 2002 dikutip oleh Kurniawan, 2011). 

Berikut organ-organ mata terlihat pada Gambar 2.8. 
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Gambar 2.8 Organ-organ Pada Mata  

(Sumber: Sudibjo, 2011) 

Terdapat beberapa bagian organ mata yang bekerjasama mengantarkan 

cahaya dari sumbernya menuju ke otak untuk dapat dicerna oleh sistem saraf 

manusia. Bagian-bagian tersebut adalah (Kurniawan, 2011): 

1. Kornea merupakan bagian terluar dari bola mata yang menerima 

cahaya dari sumber cahaya. 

2. Pupil dan Iris (Selaput Pelangi). Dari kornea, cahaya akan diteruskan 

ke pupil. Pupil menentukan kuantitas cahaya yang masuk ke bagian 

mata yang lebih dalam. Pupil mata akan melebar jika kondisi ruangan 

yang gelap, dan akan menyempit jika kondisi ruangan terang. Lebar 

pupil dipengaruhi oleh iris di sekelilingnya.Iris berfungsi sebagai 

diafragma. Iris inilah terlihat sebagai bagian yang berwarna pada 

mata. 

3. Lensa mata menerima cahaya dari pupil dan meneruskannya pada 

retina. Fungsi lensa mata adalah mengatur fokus cahaya, sehingga 

cahaya jatuh tepat pada bintik kuning retina. Untuk melihat objek 

yang jauh (cahaya datang dari jauh), lensa mata akan menipis. 

Sedangkan untuk melihat objek yang dekat (cahaya datang dari dekat), 

lensa mata akan menebal. 
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4. Retina (Selaput Jala) adalah bagian mata yang paling peka terhadap 

cahaya, khususnya bagian retina yang disebut bintik kuning. Setelah 

memasuki retina, cahaya diteruskan ke saraf optik. 

5. Saraf optik merupakan saraf yang memasuki sel tali dan kerucut 

dalam retina, untuk menuju ke otak. 

2.11 Konjungtiva 

Konjungtiva merupakan membran mukosa tipis dan transparan yang 

membungkus permukaan posterior kelopak mata (konjungtiva palpebralis) dan 

permukaan anterior sclera (konjungtiva bulbaris). Konjungtiva palpebralis 

melapisi permukaan posterior kelopak mata dan melekat erat ke tarsus (Vaughan, 

2010). 

Berikut anatomi konjungtiva terdapat pada Gambar 2.9. 

 

Gambar 2.9 Anatomi Konjungtiva  

(Sumber: www.dokumen.tips.html) 

Di tepi superior dan inferior tarsus, konjungtiva melipat ke posterior (pasa 

formiks superior dan inferior) dan membungkus jaringan episklera menjadi 

konjungtiva bulbaris. Konjungtiva bulbaris melekat longgar ke septum orbital di 

formiks dan melipat berkali-kali. Adanya lipatan - lipatan ini memungkinkan bola 

mata bergerak dan memperbesar permukaan konjungtiva sekretorik (Vaughan, 

2010). 

Konjungtiva mengandung kelenjar musin yang dihasilkan oleh sel Goblet 

yang berfungsi membasahi bola mata terutama kornea. Bermacam-macam obat 
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mata dapat diserap melalui konjungtiva (Ilyas dkk, 2014 dikutip oleh Windarti, 

2016). 

2.12 Gangguan Konjungtiva 

Terdapat beberapa gangguan konjungtiva yang menyerang manusia dan 

dapat dicurigai kemunculannya, di antaranya: 

1. Konjungtivitis  

2. Konjungtivitis Gonokokal, 

3. Trakoma, 

4. Pterygium 

5. Oftalmia Neonatorum, 

6. Episkleritis, 

7. Skleritis, 

8. Alergi Mata Merah. 

2.12.1 Konjungtivitis 

Konjungtivitis atau mata merah merupakan peradangan yang terjadi pada 

konjungtiva atau selaput bening yang melapisi bagian depan mata. Pada saat 

terjadi peradangan pada pembuluh darah kecil di konjungtiva, bagian mata yang 

seharusnya berwarna putih akan terlihat merah atau merah muda yang dapat 

disebabkan oleh virus, bakteri atau alergi. Penyakit ini merupakan salah satu 

gangguan kondisi mata yang paling umum terjadi pada orang dewasa maupun 

anak-anak. 

 

Gambar 2.10 Konjungtivitis  

(Sumber: Vaughan, 2001) 

Adapun gejala dari konjungtivitis berdasarkan Gambar 2.10 adalah sebagai 

berikut: 
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1. Mata mengeluarkan kotoran,  

2. Kelopak mata membengkak,  

3. Kelopak mata terasa gatal,  

4. Mata merah,  

5. Mata berair,  

6. Mata terasa lengket pagi hari,  

7. Mata terasa panas.  

Adapun penanganan awal yang dapat dilakukan oleh penderita adalah: 

1. Bersihkan kelopak dan bulu mata dengan menggunakan kapas dan air 

bersih dari lapisan yang lengket atau berkerak. Bagi pengguna kontak 

lens, sebelum gejala konjungtivitis hilang, jangan memakai lensa 

kontak terlebih dulu. 

2. Obat tetes mata antibiotik bisa digunakan untuk mengatasi infeksi 

bakteri. 

3. Pengobatan dengan antihistamin biasanya digunakan untuk mengatasi 

konjungtivitis alergi. 

2.12.2 Konjungtivitis Gonokokal 

Konjungtivitis gonokokal  adalah infeksi gonokokus pada konjungtiva. 

Bayi baru lahir bisa mendapatkan infeksi gonokokus pada konjungtiva dari ibunya 

ketika melewati jalan lahir. 

 

Gambar 2.11 Konjungtivitis Gonokokal 

(Sumber: Ilyas, 2001) 

Berikut gejala konjungtivitis gonokol berdasarkan Gambar 2.11 di 

antaranya: 

1. Pandangan kabur, 

2. Mata sensitif terhadap cahaya, 

http://www.alodokter.com/konjungtivitis/gejala
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3. Mata terasa gatal, 

4. Konjungtiva tampak merah karena iritasi, 

5. Mata terasa nyeri, 

6. Mata berair, 

7. Terbentuknya keropeng pada kelopak mata ketika bangun di pagi hari. 

Adapun penanganan awal yang dapat dilakukan oleh penderita adalah 

diberikan tetes mata atau salep yang mengandung antibiotik. 

2.12.3 Keratokonjungtivitis Sikka (Dry Eyes) 

Keratokonjungtivitis sikka adalah kekeringan pada kedua mata yang 

berlangsung lama akibat menurunnya fungsi kelenjar air mata, yang menyebabkan 

dehidrasi pada konjungtiva dan kornea. Mata yang kering paling sering terjadi 

pada wanita dewasa. 

Penyebab mata yang kering bisa merupakan gejala dari beberapa penyakit, 

seperti: 

1. Artritis rematoid, 

2. Lupus eritematosus sistemik, 

3. Sindroma sjoegren. 

 

Gambar 2.12 Keratokonjungtivitis Sicca 

(Sumber: Ilyas, 2001) 

Berikut gejala keratokonjungtivitis sikka berdasarkan Gambar 2.12 di 

antaranya:  

1. Iritasi konstan, 

2. Mata terasa terbakar, 

3. Mata terasa gatal, 

4. Sensitif terhadap cahaya, 

5. Mata terasa kering, 
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6. Mata terasa tidak nyaman. 

Adapun penanganan awal yang dapat dilakukan oleh penderita adalah 

diteteskan air mata buatan, kamar uap, atau steroid dosis kecil. 

2.12.4 Oftalmia Neonatorum 

Oftalmia neonatorum merupakan istilah lain dari konjungtivitis 

neonatorum. Oftalmia neonatorum adalah suatu infeksi mata pada bayi baru lahir 

yang didapat ketika bayi melewati jalan lahir. 

 

Gambar 2.13 Oftalmia Neonatorum 

(Sumber: Vaughan, 2001) 

Berikut gejala oftalmia neonatorum berdasarkan Gambar 2.13 di 

antaranya: 

1. Pandangan kabur, 

2. Mata merah, 

3. Kelopak mata membengkak, 

4. Mata nyeri bila ditekan, 

5. Terdapat riwayat penyakit menular seksual pada ibu. 

Adapun penanganan awal yang dapat dilakukan oleh penderita adalah 

salep yang mengandung Polymycin dengan Bacitracin, Erythromycin atau 

Tetracycline, yang dioleskan langsung ke mata. 

2.12.5 Episkleritis 

Episkleritis merupakan reaksi radang jaringan konjungtiva sebelah dalam 

yang terletak di permukaan sklera. Sklera merupakan dinding bola mata yang 

terdiri atas jaringan ikat kuat yang tidak bening dan tidak kenyal dengan ketebalan 

kira-kira 1 mm.  
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Gambar 2.14 Episkleritis 

(Sumber: Ilyas, 2001) 

Berikut gejala episkleritis berdasarkan Gambar 2.14 di antaranya: 

1. Mata sensitif terhadap cahaya, 

2. Mata terasa panas, 

3. Mata nyeri bila ditekan, 

4. Mata terasa nyeri apabila tidak ditekan, 

5. Mata berair, 

6. Terdapat tonjolan berwarna kuning di bola mata, 

7. Mata merah tidak merata, 

8. Mata cepat lelah. 

Adapun penanganan awal yang dapat dilakukan oleh penderita adalah 

diberi tetes mata corticosteroid. 

2.12.6 Skleritis 

Skleritis atau radang pada putih mata merupakan peradangan yang terjadi 

pada sklera yang lebih dalam diakibatkan terjadinya nekrosis sklera atau 

skleromalasia maka dapat terjadi preforasi pada sklera. (Sidarta, 2003 dikutip 

oleh Kurniawan, 2011). 

Skleritis biasanya terlihat bilateral dan juga sering terdapat pada 

perempuan. Skleritis lebih jarang terjadi dari pada episkleritis tetapi penyebabnya 

hampir sama. Peradangan pada sklera biasanya dihubungkan dengan penyakit 

autoimun, misalnya artritis rematoid, lupus eritematosus) infeksi atau cedera 

kimia. Kadang penyebabnya tidak diketahui. Paling sering terjadi pada usia antara 

30-60 tahun dan jarang ditemukan pada anak-anak. 
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Gambar 2.15 Skleritis 

  (Sumber: Vaughan, 2001) 

Berikut gejala umum pada skleritis berdasarkan Gambar 2.15 adalah 

berupa: 

1. Pandangan kabur, 

2. Mata sensitif terhadap cahaya, 

3. Nyeri mata yang hebat,  

4. Mata merah tidak merata,  

5. Bercak merah pada sklera,  

6. Mata berair.  

Adapun penanganan awal yang dapat dilakukan oleh penderita adalah tetes 

mata corticosteroid atau corticosteroid per-oral (melalui mulut). 

2.12.7 Alergi Mata Merah  

Alergi mata merah merupakan istilah lain dari alergic conjunctivitic. 

Alergi ini adalah suatu radang konjungtiva yang disebabkan oleh reaksi alergi. 

 

Gambar 2.16 Alergi Mata Merah (Alergic Conjunctivitic) 

(Sumber: Vaughan, 2001) 

Berikut gejala alergi mata merah berdasarkan Gambar 2.16 di antaranya: 

1. Mata terasa panas, 

2. Mata terasa gatal, 

3. Mata berair, 

4. Konjungtiva menjadi merah, 

5. Konjungtiva bengkak. 
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Adapun penanganan awal yang dapat dilakukan oleh penderita adalah 

antihistamin per-oral (melalui mulut) bisa mengurangi gatal-gatal dan iritasi. Atau 

bisa juga diberikan tetes mata yang mengandung corticosteroid. 

2.12.8 Pterygium 

Pterygium berasal dari bahasa Yunani yaitu Pteron yang berarti sayap 

(wing). Pterygium dapat tumbuh menutupi seluruh permukaan kornea atau bola 

mata. Pertumbuhan ini biasanya terletak pada celah kelopak bagian nasal ataupun 

temporal konjungtiva yang meluas ke daerah kornea. Pterygium berbentuk 

segitiga dengan puncak di bagian sentral atau di daerah kornea. Pterygium 

tersebar di seluruh dunia, tetapi lebih banyak di daerah iklim panas dan kering. 

Prevalensi juga tinggi di daerah berdebu dan kering.  

 

Gambar 2.17 Pterygium 

(Sumber: Ilyas, 2001) 

Adapun gejala dari pterygium berdasarkan Gambar 2.17 di antaranya: 

1. Mata tampak merah, 

2. Mata mengalami iritasi,  

3. Mata terasa gatal,  

4. Mata terasa perih, 

5. Pandangan samar atau kabur,  

6. Terasa ada yang mengganjal di mata.  

Adapun penanganan awal yang dapat dilakukan oleh penderita adalah obat 

tetes mata yang mengandung steroid dan lubrikasi, dapat dilakukan untuk 

mencegah terjadinya peradangan atau untuk meringankan gejala. 

2.13 Penelitian Terkait 

Adapun beberapa penelitian terkait dengan penelitian yang penulis lakukan 

terlihat pada Tabel 2.7. 
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Tabel 2.7 Penelitian Terkait 

Penulis Tahun Metode Hasil 

Minarni dan 

Dessya Nanda 

Ariani 

2013 Forward 

Chaning  

Dalam penelitian ini mengggunakan 6 

data gangguan konjungtiva. Penelitian 

ini menghasilkan perancangan akan 

memberikan informasi kepada user 

bagaimana mengenali dan mengetahui 

jenis penyakit mata khusus gangguan 

konjungtiva beserta solusinya. 

C P C 

Munaiseche, D 

R Kaparang dan 

P T D Rompas  

2017 Forward 

Chaining 

Dalam penelitiannya jenis penyakit 

mata yang digunakan adalah 16 

penyakit mata dengan 41 gejala. Sistem 

pakar yang dibangun telah diuji dengan 

metode Usability Testing dengan 5 

aspek, yaitu learnability efficiency, 

memorability, errors, dan satisfaction. 

Hasil pengujian adalah excellent 

usability value. 

Rahmad 

Kurniawan 

2011 Baÿesian 

Network 

Aplikasi yang dibangun berbasis web. 

Terdapat 6 penyakit mata dan 20 gejala. 

Kesesuaian diagnosa sistem pakar 

dengan pakar memiliki presentasi 

85,7%, yaitu 6 pasien dari 7 pasien 

dinyatakan cocok dengan diagnosa 

pakar. 

Andika Eka 

Putra, Nurul 

Hidayat, Imam 

Cholissodin  

2018 Bayesian 

Network  

Dalam penelitiannya menggunakan 9 

data penyakit kambing, dan 42 data 

gejala. Sistem pakar yang dibangun 

berbasis android. Hasil pengujian 

akurasi diagnosa mendapatkan 

persentasi 86,6%. 
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Tabel 2.7 Penelitian Terkait (Lanjutan) 

Penulis Tahun Metode Hasil 

Rima Diah 

Wardhani, 

Rekyan 

Regasari Mardi 

Putri, Budi 

Darma Setiawan 

2017 Bayesian 

Network 

Dalam penelitian ini menggunakan 6 

data penyakit schrizophrenia, dan 6 rule 

base. Hasil pengujian akurasi diagnosa 

mendapatkan persentasi 92,86%. 

Ridho Adi 

Febrian, Rekyan 

Regasari Mardi  

Putri, Suprapto 

2018 Bayesian 

Network 

Dalam penelitian ini, digunakan 9 data 

penyakit mulut. Hasil pengujian akurasi 

diagnosa mendapatkan persentasi 

86,13% dengan 3 kali percobaan 

terhadap 23 data uji yang berbeda. 

Erianto Ongko 2014 Forward 

Chaining 

Sistem pakar berbasis desktop memiliki 

fitur keterangan dan solusi penyakit, 

penambahan dan penyimpanan data 

penyakit, data gejala, dan solusi. Pada 

sistem, terapat 20 jenis penyakit mata 

serta 44 gejalanya. Namun, sistem 

belum sampai pada tahap testing. 

 


