
BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Sistem Pakar

Adapun komponen yang akan dibahas pada sub bab sistem pakar ini

adalah pengertian, ciri-ciri, area permasalahan, konsep, struktur, dan tim

pengembangan sistem pakar.

2.1.1 Pengetian Sistem Pakar

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 komputer 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 (p402, 2001)

“Sistem pakar adalah sebuah sistem yang menggunakan pengetahuan

manusia, di mana pengetahuan tersebut dimasukkan ke sebuah komputer

dan kemudian digunakan untuk menyesaikan masalah-masalah yang

biasanya membutuhkan kepakaran atau keahlian pakar”.
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2. Jackson (p3, 1993)

“Sistem pakar adalah program komputer yang mempresentasekan dan

melakukan penalasran dengan pengetahuan beberapa pakar untuk

memecahkan masalah atau memnerikan saran”.

3. Luger dan Strubblefied (p308, 1993)

“Sistem pakar adalah program yang berbasiskan pengetahuan yang

menyediakan solusi ‘kualitas pakar’ kepada masalah-masalah dalam

bidang (domain) yang spesifik”.

2.1.2 Ciri-Ciri Sistem Pakar

Ciri-ciri sistem pakar adalah sebagai berikut (Sutojo dkk, 162 : 2011):

1. Terbatas pada domain keahlian tertentu.

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

tidak pasti.

3. Dapat menjelaskan alasan-alasan dengan cara yang dapat dipahami.

4. Bekerja berdasarkan kaidah/rule tertentu.

5. Mudah dimodifikasi.

6. Basis pengetahuan dan mekanisme inferensi terpisah.

7. Keluarannya bersifat anjuran.

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

dialog dengan pengguna.

2.1.3 Area Permasalahan Aplikasi Sistem Pakar

Biasanya aplikasi sistem pakar menyentuh beberapa permasalahan sebagai

berikut (Sutojo dkk, 162-163 : 2011):

1. Interprestasi: menghasilkan deskripsi situasi berdasarkan data sensor.

2. Prediksi: memperkirakan akibat yang mungkin dari situasi yang

diberikan.

3. Diagnosis: menyimpulkan kesalahan sistem berdasarkan gejala

(symptoms).

4. Disain: menyusun objek-objek berdasarkan kendala.

5. Planning: merencanakan tindakan.
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6. Monitoring: membandingkan hasil pengamatan dengan proses

perencanaan.

7. Debugging: menentukan penyelesaian dari kesalahan sistem.

8. Reparasi: melaksanakan rencana perbaikan.

9. Control: diagnosis, debugging, dan reparasi kelakuan sistem.

2.1.4 Konsep Dasar Sistem Pakar

Konsep dasar sistem pakar meliputi enam hal berikut ini.

1. Kepakaran (Expertise)

Kepakaran merupakan suatu pengetahuan yang diperoleh dari

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

ilmiah yang memungkinkan para ahli dapat mengambil keputusan lebih

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

sendiri meliputi pengetahuan tentang (Sutojo dkk, 2011):

a. Fakta-fakta tentang bidang permasalahan tertentu,

b. Teori-teori tentang bidang permasalahan tertentu,

c. Aturan-aturan dan perosedur-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

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):
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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.

5. Aturan-aturan (Rule)

Kebanyakan software sistem pakar komersial adalah sistem yang

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

dalam bentuk rule sebagai prosedur-prosedur pemecahan masalah (Sutojo

dkk, 2011).
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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

denga sistem konvensional. Perbedaan ini ditunjukkan oleh tabel 2.1

(Sutojo dkk, 2011).

Tabel 2.1 Perbandingan antara 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).

Program tidak pernah membuat

kesalahan (kecuali pemogramannya

yang salah).

Program bisa saja melakukan

kesalahan.

Tidak menjelaskan mengapa input

dibutuhkan atau bagaimana hasil

(output) yang diperoleh.

Penjelasan (explanation) penjelasan

merupakan bagian dari suatu sistem

pakar

Perubahan pada program menyulitkan. Perubahan pada aturan-aturan dapat

dilakukan dengan mudah.

Sistem beroperasi jika sudah

lengkap/selesai.

Sistem dapat beroperasi hanya dengan

aturan-aturan yang sedikit (sebagai

prototipe awal).

Eksekusi secara algoritmik (step by

step).

Eksekusi dilakukan secara heuristik

dan logis pada seluruh basis

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

Sistem Konvensional Sistem Pakar

Perlu informasi yang lengkap agar bisa

beroperasi.

Dapat beroperasi dengan informasi

yang tidak lengkap atau mengandung

ketidakpastian.

Manipulasi efektif pada database yang

besar.

Manipulasi efektif pada basis

pengetahuan yang besar.

Efisiensi adalah tujuan utama. Efektivitas adalah tujuan utama.

Data kuantitatif. Data kualitatif (pengalaman).

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)

2.1.5 Struktur Sistem Pakar

Ada dua bagian penting dari sistem pakar, yaitu lingkungan

pengembangan (development environment) dan lingkungan konsultasi

(consultation environment). Lingkungan pengembangan digunakan oleh pembuat

sistem pakar untuk membangun komponen-komponennya dan memperkenalkan

pengetahuan ke dalam knowledge base (basis pengetahuan). Lingkungan

konsultasi digunakan oleh pengguna untuk berkonsultasi sehingga pengguna

mendapatkan pengetahuan dan nasihat dari sistem pakar layaknya berkonsultasi

dengan 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

Subsistem ini 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)

Basis pengetahuan 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)

Mesin inferensi adalah sebuah program yang 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). Dalam prosesnya, mesin inferensi



15

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 (forward chaining) 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 menunjukan proses forward chaining pada gambar 2.2 di bawah.

Gambar 2.2 Proses Forward Chaining

(Sumber: Listiyono, 2008)

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 di sebabkan

oleh virus flu dan membutuhkan obat mixagrif, ultraflu maka dapat di

pastikan bahwa di pastikan seseorang terkena penyakit flu (Listiyono,

2008).

b. Backward Chaining

Pelacakan ke belakang (backward chaining) 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
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aturan tersebut sebagai tujuan baru dan mencari aturan lain dengan tujuan

baru sebagai kesimpulannya (Listiyono, 2008).

Berikut menunjukan proses backward chaining pada gambar 2.3 di

bawah.

Gambar 2.3 Proses Backward Chaining

(Sumber: Listiyono, 2008)

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 di sebabkan oleh virus flu maka dari itu obat yang di

gunakan untuk menyembuhkannya yaitu mixagrif, ultraflu (Listiyono,

2008).

4. Antarmuka Pengguna (User Interface)

Digunakan sebagai media komunikasi antara pengguna dan sistem

pakar. Komunikasi ini paling bagus bila disajikan dalam bahasa alami

(natural language) dan dilengkapi dengan grafik, menu, dan formulir

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

pengguna.

5. Subsistem Penjelasan (Explanation Subsystem/Justifier)

Berfungsi memberikan penjelasan kepada pengguna, bagaimana suatu

kesimpulan dapat diambil. Kemampuan seperti ini sangat penting bagi
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pengguna untuk mengetahui proses pemindahan keahlian pakar maupun

dalam pemecahan masalah.

6. Sistem Perbaikan Pengetahuan (Knowledge Refining System)

Kemampuan memperbaiki pengetahuan (knowledge refining system)

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.

7. 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).

2.1.6 Tim Pengembangan Sistem Pakar

Gambar 2.4 menunjukkan tim pengembangan sistem pakar.

Gambar 2.4 Tim Pengembangan Sistem Pakar

(Sumber: Sutojo dkk, 2011)

1. Domain Expert adalah pengetahuan dan kemampuan seorang pakar

untuk menyelesaikan masalah terbatas pada keahliannya saja.

Misalnya seorang penyakit mata, ia hanya mampu menangani



18

masalah-masalah yang berkaitan dengan penyakit mata saja. Ia tidak

bisa menyelesaikan masalah-masalah ekonomi, politik, hukum, dan

sebagainya. Keahlian inilah yang dimasukkan dalam sistem pakar.

2. Knowledge Engineer (Perekayasa Pengetahuan) adalah orang yang

mampu mendisain, membangun, dan menguji sebuah sistem pakar.

3. Programmer adalah orang yang membuat program sistem pakar,

mengode domain pengetahuan agar dapat dimengerti oleh komputer.

4. Project Manager adalah pimpinan dalam tim pengembangan sistem

pakar.

5. End User (biasanya disebut user saja) adalah orang yang

menggunakan sistem pakar.

2.2 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

(Harijanto dan Latif, 2016). Android bisa digunakan oleh setiap orang yang ingin

menggunakannya pada perangkat mereka.

2.3 Teknik Inferensi

Inferensi atau pelacakan adalah sebuah prosedur (program) yang memiliki

kemampuan dalam melakukan penalaran. Inferensi ditampilkan pada suatu

komponen yang disebut mesin inferensi yang mencakup prosedur-prosedur

tentang pemecahan masalah. Semua pengetahuan yang dimiliki oleh pakar

disimpan pada basis pengetahuan yang dimilikinya (Sutojo dkk, 2011).

2.4 Forward Chaining

Pelacakan ke depan (forward chaining) 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).
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Berikut menunjukan proses forward chaining pada gambar 2.5 di bawah.

Gambar 2.5 Proses Forward Chaining

(Sumber: Listiyono, 2008)

Ada beberapa karakteristik forward chaining, yaitu:

a. Perencanaan, monitoring, kontrol

b. Disajikan untuk masa depan

c. Data memandu, penalaran dari bawah ke atas

d. Bekerja ke depan untuk mendapatkan solusi yang mengikuti fakta.

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



20

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. Berikut

simbol – simbol yang ada pada use case diagram terlihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2 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 actor

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.

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)

nama usecase

Pendaftaran Kartu Anggota
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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

2.3.

Tabel 2.3 Simbol-simbol Pada Activity Diagram

Simbol Deskripsi

Activity
Memperlihatkan bagaimana masing-masing kelas

antarmuka saling berinteraksi satu sama lain.

Initial Node
Bagaimana objek dibentuk atau diawali.

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.

Decision
Menunjukkan suatu kondisi tertentu yang akan

menghasilkan dua kemungkinan jawaban, ya atau tidak.

(Sumber: Sugiarti, 2013)

2.6 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 2.6 berikut merupakan siklus

pengembangan sistem pakar (Expert System Development Life Cycle - ESDLC).
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Gambar 2.6 Siklus Pengembangan Sistem Pakar (Expert System Development Life Cycle -

ESDLC)

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

Secara umum tahapan dari Expert System Development Life Cycle adalah:

1. Penilaian Keadaan

a. Mengidentifikasi masalah,

b. Mendefinisikan tujuan umum dan ruang lingkup sistem,

c. Memverifikasi kesesuaian sistem pakar dengan masalah.

2. Analisa dan Akuisisi Pengetahuan

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

a. Mendefinisikan struktur sistem, pengaturan sistem, dan metode

yang akan digunakan untuk pengambilan kesimpulan,
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b. Memilih bahasa pemrograman yang digunakan,

c. Implementasi konsep rancangan sistem.

4. Pengujian

a. Melakukan pengujian sistem yang telah dibangun,

b. Memodifikasi pengetahuan sistem.

5. Dokumentasi

Membuat diagram dan user dictionary dalam sebuah dokumen teknis

sebagai panduan bagi pengguna.

2.7 Unit Testing

Pengujian unit testing adalah pengujian yang difokuskan pada unit terkecil

dari program. Pengujian ini didasarkan pada informasi dari deskripsi perancangan

detail perangkat lunak (Wibisono dan Baskoro, 2002). Pada umumnya pengujian

ini dilakukan dengan whitebox dan source code based testing 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).

2.8 Black Box Testing

Uji coba fungsi mengaplikasikan teknik black-box dalam mencari

kesalahan atau kegagalan dalam paket software lengkap. Aturan khusus pada uji

coba fungsi adalah untuk melatih/mengamati keseluruhan program dengan tujuan

untuk memastikan bahwa spesifikasi user eksternal untuk input dan output telah

terpenuhi (Malau dkk, 2014). Menurut Simarmata (2010) dalam Susanto (2015),

metode pengujian pengujian sistem black box testing yaitu pada pengujian ini,

perangkat lunak diuji untuk persyaratan fungsional. Black Box Testing cenderung

untuk menemukan hal-hal berikut:

1. Fungsi yang tidak benar atau tidak ada.

2. Kesalahan antarmuka (interface error).

3. Kesalahan pada struktur data dan akses basis data.

4. Kesalahan performansi (performance errors).

5. Kesalahan inisialisasi dan terminasi.
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2.9 User Acceptance Test

User acceptance test adalah proses untuk mendapatkan konfirmasi bahwa

sebuah sistem memenuhi yang disepakati persyaratan dan mengetes apakah semua

fungsi dan fitur berjalan dengan baik. Caranya, melakukan uji coba software

kepada user. Apabila hasil uji coba mendapat respon positif, maka tes tersebut

dinyatakan berhasil (Supriatin dkk, 2014).

2.10 Anak Balita

Anak balita adalah anak yang telah menginjak usia di atas satu tahun atau

lebih popular dengan pengertian usia anak di bawah lima tahun (Muaris. H, 2006).

Menurut Sutomo. B. dan Anggraeni. DY, (2010), balita adalah istilah umum bagi

anak usia 1-3 tahun (batita) dan anak prasekolah (3-5 tahun).

2.11 Penyakit Menular Pada Balita

Terdapat beberapa penyakit menular yang dapat diderita oleh anak balita,

diantaranya adalah:

1. Penyakit campak/morbili

2. Penyakit campak jerman/rubella

3. Penyakit cacar air/varisela

4. Penyakit sindrom pipi merah/eritema infeksiosa

5. Penyakit roseola infantum

6. Penyakit impetigo

7. Penyakit demam berdarah

Berikut penjelasan jenis-jenis penyakit menular pada anak balita dalam

penelitian yang dilakukan.

2.11.1 Campak / Morbili

Penyakit campak adalah infeksi yang disebabkan oleh virus. Walau tertular

sekali, lakukan antisipasi agar anak tidak sampai mengalami komplikasi. Penyakit

campak yang dalam istilah asing disebut measles, disebabkan oleh virus campak

atau morbili atau Measles virus (MV) dari family paramyxovirus.
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Gambar 2.7 Anak yang Mengalami Penyakit Campak

(Sumber: doktersehat.com)

Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyampaikan bahwa campak

merupakan salah satu penyebab utama meninggalnya anak di dunia, walaupun

tersedia vaksin campak yang aman dan terjangkau.

Penyebab: virus campak atau morbili atau Measles virus (MV).

Adapun gejala dari penyakit campak/morbili adalah sebagai berikut:

1. Demam tinggi dengan suhu mencapai 39,4 – 40,6oC selama 3-4 hari,

2. Mengalami pendarahan konjungtivitas,

3. Batuk,

4. Pilek,

5. Munculnya bercak putih di dalam rongga mulut,

6. Muncul kelainan kemerahan pada kulit,

7. Ruam biasanya berwarna coklat kemerahan yang memenuhi seluruh

tubuh dalam waktu 3 hari

8. Ruam akan memudar pada hari ke- 5 atau ke- 6.

Adapun penanganan awal yang disarankan oleh pakar (dokter spesialis

anak) untuk penyakit campak/morbili adalah sebagai berikut:

1. Berikan banyak minum (karena air hangat dapat meredakan batuk).

2. Vaselin akan melindungi kulit di sekitar bibir.

3. Cuci kerak pada pinggiran mata.
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2.11.2 Campak Jerman / Rubella

Gambar 2.8 Anak yang Mengalami Penyakit Campak Jerman

(Sumber: medkes.com)

Campak jerman (Rubella) merupakan penyakit infeksi virus yang

menyerang kulit dan kelenjar getah bening. Penyakit ini umumnya menyerang

pada anak-anak. Rubella menjadi penyakit membahayakan ketika menginfeksi ibu

hamil, karena dapat menimbulkan kecacatan pada janin yang dikandung.

Penyebab dari penyakit ini adalah infeksi virus Rubella. Virus ini

menyebar dari satu orang ke orang lain melalui percikan air liur (droplet) saat

penderita rubella bersin, batuk, atau berbagi makan dengan orang lain yang sehat.

Adapun gejala yang dialami oleh anak balita apabila mengalami penyakit

campak jerman / rubella adalah sebagai berikut:

1. Demam ringan dengan suhu badan dibawah 38,5 oC,

2. Sakit kepala,

3. Batuk,

4. Mengalami pendarahan pada konjungtivitas,

5. Pembesaran pada kelenjar getah bening,

6. Munculnya kelainan kemerahan pada kulit,

7. Ruam berwarna merah muda yang biasanya muncul dalam waktu 24-

48 jam sudah menyeluruh,

8. Ruam berbentuk bintik-bintik merah kecil,

9. Pada hari ke- 3 ruam di bagian tubuh mulai memudar kemudian

hilang.
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Sedangkan penanganan awal yang disarankan oleh pakar (dokter spesialis

anak) untuk penyakit ini adalah:

1. Berikan anak minuman dingin,

2. Kenakan anak pakaian tipis,

3. Bagi anak balita usia 12 bulan atau 15 bulan, jika ia tidak

mendapatkan imunisasi campak, berikan vaksinasi Mumps Measles

Rubela (MMR) untuk mencegah resiko tinggi yang membahayakan

bagi kesehatan dengan mendatangi layanan kesehatan terdekat.

2.11.3 Cacar Air / Varisella

Gambar 2.9 Anak yang Mengalami Penyakit Cacar Air

(Sumber: alodokter.com)

Cacar air merupakan penyakit yang sering dijumpai pada anak-anak. Cacar

air atau chickenpox disebabkan virus Varisela zoster. Virus ini menyerang kulit

dengan membentuk luka (lesi) yang berisi cairan. Infeksi virus ini biasanya

mengenai balita berusia 9 bulan ke atas.

Ciri khas cacar air adalah munculnya bintil kemerahan berisi cairan dan

terasa gatal. Setelah beberapa hari, bintil akan mongering dan terkelupas. Bintil

cacar air biasanya muncul pada wajah, punggung, kulit kepala, dada, perut,

lengan, dan kaki. Penyebab dari penyakit ini adalah virus Varisela Zoster.

Adapun gejala yang dialami oleh anak balita apabila mengalami penyakit

cacar air/ varisela adalah sebagai berikut:

1. Demam ringan dengan suhu badan 38,5 oC

2. Sakit kepala

3. Mengalami mual,
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4. Timbulnya ruam pada kulit, pada awalnya muncul di muka dan kulit

kepala dan menyebar ke badan dengan cepat,

5. Ruam tersebut terasa gatal,

6. Bekas cacar air akan membentuk cekungan dangkal merah muda

kemudian berangsur-angsur menghilang.

Sedangkan penanganan awal yang disarankan oleh pakar (dokter spesialis

anak) untuk penyakit ini adalah:

1. Cegah dengan vaksinasi.

2. Untuk mencegah kemungkinan terkena atau tertular cacar air dapat

diberikan vaksinasi.

3. Kalaupun terkena setelah vaksinasi, biasanya tidak sampai parah.

2.11.4 Sindrom Pipi Merah / Eritema Infeksiosa

Gambar 2.10 Anak yang Mengalami Penyakit Sindrom Pipi Merah

(Sumber: http://www.gudangkesehatan.com/)

Sindrom pipi merah (Parvovirus B19)/eritema infetiosum merupakan

penyakit akibat virus Parvovirus B19. Sekitar sebagian orang dewasa pasti pernah

terkena selama masa kanak-kanak atau remaja. Penyebab dari penyakit ini adalah

virus Parvovirus B19.
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Adapun gejala yang dialami oleh anak balita apabila mengalami penyakit

sindrom pipi merah adalah sebagai berikut:

1. Dimulai dengan demam.

2. Gangguan pernapasan.

3. Pipi anak berwarna merah.

4. Batuk.

5. Sakit/radang kerongkongan.

6. Pilek.

7. Ruam, seperti bekas tamparan. Setelah lewat 2-4 hari, barisan ruam

menyebar ke tubuh, lengan, dan kaki. Selama beberapa hari sebelum

munculnya ruam, penyakit ini mudah menular.

Sedangkan penanganan awal yang disarankan oleh pakar (dokter spesialis

anak) untuk penyakit ini adalah sering mencuci tangan sangat dianjurkan sebagai

cara praktis dan baik untuk mengurangi tersebarnya Parvovirus.

2.11.5 Roseola infantum

Gambar 2.11 Anak Mengalami Penyakit Roseola Infantum

(Sumber: medkes.com)

Roseola infantum atau dikenal juga dengan istilah Roseola dan

Exhanthema Subitum merupakan penyakit akibat infeksi virus yang ditandai

dengan demam tinggi dan kemerahan di kulit. Penyakit ini umumnya rentan

terjadi pada bayi dan anak-anak usia 6 bulan hingga 1,5 tahun.
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Penyebab dari penyakit roseola infantum adalah sebagai berikut:

1. Roseola infantum disebabkan oleh virus herpes versi 6 (human herpes

virus 6).

2. Virus ini menular melalui udara.

3. Seorang anak bisa mengalami roseola infantum apabila terpapar

percikan bersin atau batuk anak lain yang sedang mengalami penyakit

tersebut.

Adapun gejala yang dirasakan oleh anak balita apabila mengalami

penyakit roseola infantum adalah:

1. Anak mengalami demam tinggi degan suhu badan mencapai 39,4 –

40,6oC selama 3-4 hari.

2. Muncul kelainan kemerahan pada kulit.

3. Terjadinya penurunan demam secara drastis menjadi normal,

4. Ruam yang muncul berwarna merah tua.

5. Batuk.

6. Pilek.

7. Sakit/radang tenggorokan.

8. Anak tidak memiliki nafsu makan/penurunan nafsu makan.

9. Anak mengalami diare ringan.

10. Anak mengalami kejang yang disebabkan oleh demam tinggi.

Sedangkan penanganan awal yang disarankan oleh pakar (dokter) anak

untuk penyakit ini adalah:

1. Usahakan anak banyak istirahat.

2. Turunkan demam dengan parasetamol khusus bayi (cek usia yang

dianjurkan di kemasan).

2.11.6 Impetigo

Impetigo adalah penyakit infeksi kulit yang banyak dijumpai pada anak

kecil dan balita. Penyakit ini biasanya ditandai dengan adanya kemerahan pada

wajah, khususnya di bagian mulut dan hidung disertai dengan timbulnya jaringan

seperti darah atau kotoran yang mengering. Impetigo umumnya mengenai anak
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umur 2-5 tahun. Penyakit impetigo disebut juga dengan pioderma. Penyebab dari

penyakit ini adalah bakteri Staphylococcus aureus atau juga Streptococcus

hemolitikus.

Gambar 2.12 Anak yang Mengalami Penyakit Impetigo

(Sumber: alodokter.com)

Adapun gejala yang dialami oleh anak balita apabila mengalami penyakit

impetigo adalah sebagai berikut:

1. Pada infeksi impetigo jaringan tempat terjadi infeksi berada di sekitar

lubang hidung dan mulut.

2. Biasanya pasien memiliki keluhan adanya bintik-bintik yang berwarna

kuning seperti madu.

3. Bentuknya seperti benjolan dan berisi cairan yang dapat pecah

sehingga kemerahan.

4. Bintik-bintik tersebut melepuh yang berisi nanah dan berkopeng.

Sedangkan penanganan awal yang disarankan oleh pakar (dokter spesialis

anak) untuk penyakit ini adalah:

1. Istirahat cukup karena istirahat dapat membantu tubuh untuk

meningkatkan daya tahan tubuh.

2. Cukupi kebutuhan gizi.

3. Menghindari kontak dengan orang lain.
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4. Segera berkonsultasi dengan dokter untuk segera mendapat

pengobatan.

2.11.7 Demam Berdarah

Gambar 2.13 Anak yang Mengalami Penyakit Demam Berdarah

(Sumber: doktersehat.com)

Demam berdarah adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus

Dengue. Virus ini masuk ke dalam tubuh manusia melalui gigitan nyamuk Aedes

aegypti dan Aides albopictus yang hidup di wilayah tropis dan subtropics.

Adapun gejala yang dialami oleh anak balita yang mengalami penyakit

demam berdarah adalah sebagai berikut:

1. Demam tinggi secara mendadak dan terus menerus selama 2-7 hari.

2. Terjadi pendarahan terutama pendarahan kulit.

3. Mengalami pendarahan gusi.

4. Mengalami mimisan dan buang air besar berdarah.

5. Ruam kemerahan muncul sekitar 2-5 hari setelah demam.

6. Anak merasakan mual.

7. Anak mengalami muntah.

8. Batuk.

9. Anak mengalami kejang.

10. Kesadaran anak menurun.

11. Anak mengalami fase syok, yaitu terjadi selama periode demam.

Adapun gejala dari fase syok ini adalah kulit pucat, dingin, dan

lembab terutama pada ujung kaki, tangan, dan hidung. Sedangkan
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kuku menjadi biru; serta anak juga mengalami perubahan yaitu semula

anak rewel, cengeng, dan gelisah lambat laun kesadaran menurun

menjadi apatis, spoor, dan koma hal ini disebabkan oleh kegagalan

sirkulasi serebral.

Sedangkan penanganan awal yang disarankan oleh pakar (dokter spesialis

anak) untuk penyakit ini adalah:

1. Berikan minum yang banyak cairan dan istirahat yang cukup.

2. Mengonsumsi obat penurun panas untuk meredakan demam. Namun

hindari aspirin atau obat antiinflamasi nonsteroid karena dapat

memperparah pendarahan.

2.12 Penelitian Terkait

Penelitian mengenai sistem pakar penyakit pada anak balita sudah pernah

dilakukan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melanjutkan penelitian sistem

pakar tersebut. Adapun beberapa penelitian yang pernah dilakukan tersebut

disajikan dalam bentuk Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu

Peneliti Tahun Metode Hasil

Luther A.

Latamakulita

2012 Certainty

factor

Dalam penelitian ini menghasilkan sistem

pakar untuk mendiagnosa penyakit anak

dengan penanganan faktor ketidakpastian

menggunakan certainty factor (CF).

Pengguna (user) akan memilih gejala-

gejala penyakit yang dilihat atau

dirasakan, maka sistem menampilkan tiga

penyakit dengan nilai

CF terbesar yang diurutkan secara

descending.

Suryo

Atmojo dan

Ruli Utami

2017 Certainty

factor

Dalam penelitian ini Web Sistem Pakar

Pendiagnosa Penyakit Anak Umum dan

HMFD Menggunakan Certainty Factor
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Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

Peneliti Tahun Metode Hasil

Heny Pratiwi

dkk

2014 Forward

Chaining

dan

Certainty

factor

Dalam penelitian ini menghasilkan

sistem pakar sebagai alat bantu untuk

menentukan resiko terbesar penyakit

demam yang diderita berdasarkan gejala-

gejala fisik yang dirasakan.

Fadhilah dkk 2012 Expert

System

Developm

ent Life

Cycle

Dalam penelitian ini menghasilkan sistem

pakar yang digunakan untuk membantu

dokter memberikan penyuluhan dan

konsultasi kepada masyarakat tentang

bahaya yang ditimbulkan penyakit kulit

pada anak usia 1-12 tahun dengan metode

Expert System Development Life Cycle.

Tati

Harihayati

dan Luthfi

Kurnia

2012 Forward

Chaining

Dalam penelitian ini menghasilkan sistem

pakar yang dapat memberikan informasi

mengenai jenis penyakit, gejala, beserta

pertolongan pertama. Sistem ini berbasis

website agar dapat diakses oleh

masyarakat luas, sehingga dapat

mengurangi resiko kesalahan yang

dilakukan orang tua dalam melakukan

pertolongan pertama kepada balitanya

yang terindikasi penyakit dan

keterlambatan dalam penanganan medis.

Evi Dewi Sri

Mulyani dan

Irna Nur

Restianie

2016 Forward

chaining

Penelitian ini menghasilkan aplikasi

sistem pakar yang dapat mendiagnosa

suatu penyakit anak (balita) yang sering

diderita berdasarkan gejala yang dialami,

kemudian memberikan solusinya.
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Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

Peneliti Tahun Metode Hasil

Tutik A. dkk 2009 Forward

chaining

Penelitian ini menghasilkan aplikasi yang

bertujuan untuk membantu orang tua

dalam melakukan diagnosa awal

kemungkinan autisme pada anak.

Keluaran pada sistem berupa ada atau

tidaknya kemungkinan autisme pada

seorang anak berdasarkan fakta/gejala

yang diberikan kepada sistem.

Tri Ginanjar

Laksana dan

Elisa Sriyulia

2016 Certainty

factor

Kesimpulan dari penelitian ini adalah

mendiagnosa kebutuhan gizi terhadap

balita sehingga sangat membantu orang

tua untuk lebih intensif memperhatikan

perkembangan anak dan untuk

mengantisipasi gejala yang ditimbulkan

guna pengobatan yang cepat, tepat, dan

efisien.


