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2.1 Sistem Pakar 

Sistem pakar adalah salah program kecerdasan buatan yang menggabungkan 

basis pengetahuan (knowledge base) dengan sistem inferensi. Inferensi adalah suatu 

proses memperoleh pengetahuan berdasarkan pengalaman yang terjadi (Kristanto, 

2004). Menurut Siswanto (2010), sistem pakar adalah program komputer yang 

didalamnya menangani suatu masalah yang membutuhkan seorang pakar untuk 

membantu menangani pemasalahan dan menggunakan komputer dengan 

menggunakan nalar seperti manusia sehingga hasil penyelesaian masalah yang didapat 

sama dengan seorang pakar. Sedangkan menurut Arhami (2005), sistem pakar adalah 

salah satu cabang dari Artificial Intellegence (AI) yang didalamnya terdapat knowledge 

yang khusus digunakan secara luas yang nantinya pengetahuan tersebut dapat 

digunakan untuk menyelesaikan permasalahan seperti pakar. 

Istilah sistem pakar berasal dari istilah knowledge base expert system. Istilah 

ini muncul karena untuk memecahkan masalah, sistem pakar menggunakan 

pengetahuan seorang pakar yang dimasukan ke dalam komputer. Seorang yang bukan 

pakar menggunakan sistem pakar untuk meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah, sedangkan seorang pakar menggunakan sistem pakar untuk knowledge 

assistant (Sutojo dkk,  2011). 

Dalam pembuatannya, sistem pakar terdiri dari dua bagian yang harus dimiliki 

yaitu knowledge base dan inference engine. Kombinasi dari kedua hal tersebut 

disimpan dalam komputer, yang selanjutnya digunakan untuk membantu dalam proses 

pengambilan keputusan untuk penyelesaian masalah tertentu. Berikut di bawah ini 

adalah gambaran konsep  dasar fungsi sistem pakar pada Gambar 2.1. 
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Gambar 2.1 Konsep Dasar Fungsi Sistem Pakar (Arhami, 2004) 

Sistem pakar dengan seorang pakar mempunyai perbedaan. Perbandingan 

kemampuan antara sistem pakar dengan seorang pakar, seperti yang terlihat pada Tabel 

2.1. 

 Tabel 2.1 Perbandingan Kemampuan Pakar Dengan Sistem Pakar  (Arhami, 2004) 

Factor Seorang Pakar Sistem Pakar 

Time availibility Hari kerja Setiap saat 

Geografis Lokal/tertentu Dimana saja 

Keamanan Tidak tergantikan Dapat diganti 

Perishable/dapat habis Ya  Tidak 

Performansi  Variable Konsisten 

Kecepatan Variable Konsisten 

Biaya Tinggi Terjangkau 

2.1.1 Keuntungan Sistem Pakar 

    Ada beberapa keunggulan sistem pakar, diantaranya dapat (Arhami, 2005): 

1. Menghimpun data dalam jumlah yang sangat besar. 

2. Menyimpan data tersebut untuk jangka waktu yang panjang dalam suatu 

bentuk tertentu. 

3. Mengerjakan perhitungan secara cepat dan tepat dan tanpa jemu mencari 

kembali data yang tersimpan dengan kecepatan tinggi. 
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Sementara kemampuan sistem pakar di antaranya adalah: 

1. Menjawab berbagai pertanyaan yang menyangkut bidang keahliannya. 

2. Bila diperlukan dapat menyajikan asumsi dan alur penalaran yang digunakan 

untuk sampai kejawaban yang dikehendaki. 

3. Menambah fakta kaidah dan alur penalaran yang baru ke dalam otaknya. 

Menurut Arhami (2005), ada banyak keuntungan bila menggunakan sistem 

pakar diantaranya adalah:  

1. Menjadikan pengetahuan dan nasihat lebih mudah didapat. 

2. Meningkatkan output yang produktivitas. 

3. Menyimpan kemampuan dan keahlian pakar. 

4. Meningkatkan penyelesaian masalah panduan pakar, penerangan sistem pakar. 

5. Meningkatkan reabilitas. 

6. Memberikan respon yang cepat. 

7. Merupakan panduan yang cerdas. 

8. Dapat bekerja dengan informasi yang kurang lengkap dan mengandung 

ketidakpastian. 

9. Basis data cerdas, bahwa sistem pakar dapat digunakan untuk mengakses basis 

data dengan cara cerdas. 

Menurut Arhami  (2005), selain keuntungan di atas, seperti halnya sistem 

lainnya juga memiliki kelemahan, diantaranya adalah: 

1. Masalah dalam mendapatkan pengetahuan di mana pengetahuan tidak selalu 

bisa didapatkan dengan mudah, karena kadang kala pakar dari masalah yang 

kita buat tidak ada, dan kalaupun ada kadang pendekatan yang dimiliki oleh 

seorang pakar berbeda-beda. 

2. Untuk membuat suatu sistem pakar yang benar-benar berkualitas tinggi 

sangatlah sulit dan memerlukan biaya yang sangat besar untuk pengambangan 

dan pemeliharaannya. 

3. Kadang sistem tidak dapat membuat keputusan. 
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4. Sistem pakar tidaklah 100% menguntungkan, walaupun seorang tetap tidak 

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

sebelum digunakan. Dalam hal ini manusia tetap menjadi faktor dominan. 

2.1.2 Kekurangan Sistem Pakar 

Disamping memiliki beberapa keuntungan, sistem pakar juga memiliki 

beberapa kelemahan, antara lain (Sutojo dkk, 2011): 

1. Biaya yang diperlukan untuk membuat dan memeliharanya sangat mahal. 

2. Sulit dikembangkan karena keterbatasan keahlian dan ketersediaan pakar. 

3. Sistem pakar tidak bernilai 100% benar. 

2.1.3 Ciri-Ciri Sistem Pakar 

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

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 aturan 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. 

2.1.4 Permasalahan Aplikasi Sistem Pakar 

Biasanya aplikasi sistem pakar menyentuh beberapa permasalahan berikut  

(Sutojo dkk, 2011): 

1. Interpretasi: 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. Desain: Menyusun objek-objek berdasarkan kendala. 
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5. Planning: Merencanakan tindakan. 

6. Monitoring: Membandingkan hasil pengamatan dengan proses perencanaan.  

7. Debugging: Menentukan penyelesaian dari kesalahan sistem. 

8. Reparasi: Melaksanakan rencana perbaikan. 

9. Instruction: Diagnosis, debugging, dan reparasi kelakuan pelajar. 

10. Control: Diagnosis, debugging, dan reparasi kelakuan sistem. 

2.1.5 Konsep Dasar Sistem Pakar 

Konsep dasar sistem pakar meliputi enam hal berikut ini (Sutojo dkk, 2011): 

1. Kepakaran 

Merupakan suatu pengetahuan yang diperoleh dari pelatihan, membaca, dan 

pengalaman. Kepakaran inilah yang memungkinkan para ahli dapat mengambil 

keputusan lebih cepat dan lebih baik dari seorang yang bukan pakar. Kepakaran 

itu sendiri meliputi pengetahuan tentang: 

a. Fakta-fakta tentang bidang permasalahan tertentu. 

b. Teori-teori tentang bidang permasalahan tertentu. 

c. Aturan dan prosedur menurut bidang 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 

Seseorang yang mempunyai pengetahuan, pengalaman, dan metode khusus 

serta mampu menerapkannya untuk memecahkan masalah atau memberi 

nasihat. Seorang pakar harus mampu menjelaskan dan mempelajari hal-hal 

yang baru yang berkaitan dengan topik permasalahan, jika perlu harus mampu 

menyusun kembali pengetahuan yang didapatkan, dan dapat memecahkan 

aturan serta menentukan relevansi kepakarannya. Jadi seorang pakar harus 

mampu melakukan kegiatan berikut: 
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a. Mengenali dan memformulasikan permasalahan. 

b. Memecahkan permasalahan secara cepat dan tepat. 

c. Menerangkan pemecahannya. 

d. Belajar dari pengalaman. 

e. Merestrukturisasi pengetahuan. 

f. Memecahkan aturan-aturan. 

g. Menentukan relevansi. 

3. Pemindahan kepakaran 

Tujuan dari sistem pakar adalah memindahkan kepakaran dari seorang pakar ke 

dalam komputer, kemudian ditransfer kepada yang lain yang bukan pakar. 

Proses ini melibatkan empat kegiatan: 

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

b. Representasi pengetahuan (pada komputer). 

c. Inferensi pengetahuan. 

d. Pemindahan pengetahuan kepengguna. 

4. Inferensi 

Sebuah prosedur yang mempunyai kemampuan dalam melakukan penalaran. 

Inferensi ditampilkan pada suatu komponen yang disebut mesin inferensi yang 

mencakup prosedur-prosedur mengenai pemecahan masalah. Semua 

pengetahuan dimiliki oleh pakar disimpan didalam basis pengetahuan oleh 

sistem pakar. Tugas mesin inferensi adalah mengambil kesimpulan berdasarkan 

basis pengetahuan yang dimiliknya. 

5. Aturan-Aturan (Rule) 

Kebanyakan sistem pakar komersial adalah sistem pakar yang berbasis rule- 

(rulebased systems), yaitu pengetahuan disimpan terutama dalam bentuk rule, 

sebagai prosedur-prosedur pemecah masalah. 

6. Kemampuan Menjelaskan 

Fasilitas lain dari sistem pakar adalah kemampuannya untuk menjelaskan saran 

atau rekomendasi yang diberikannya. Penjelasan dilakukan dalam subsistem 



 

13 
 

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

memungkinkan sistem untuk memeriksa penalaran yang dibuatnya sendiri dan 

menjelaskan operasi-operasinya. 

2.1.6 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 (Sutojo dkk, 2011). Berikut adalah 

komponen-komponen yang penting dalam sebuah sistem pakar yang dapat dilihat di 

Gambar 2.2. 

 

Gambar 2.2 Komponen Sistem Pakar (Sutojo dkk, 2011) 
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Keterangan: 

1. Akuisisi Pengetahuan 

Pada subsitem 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 bisa diperoleh dari pakar, buku, 

dokumen multimedia, basis data, laporan riset khusus, dan informasi yang 

terdapat di web. 

2. Basis Pengetahuan 

Basis pengetahuan mengandung pengetahuan yang diperlukan untuk 

memahami, memformulasikan, dan menyelesaikan masalah. Basis 

pengetahuan terdiri dari dua elemen dasar, yaitu: fakta dan rule. 

3. 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 dan kesimpulan. 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. 

4. Daerah kerja 

Untuk merekam hasil sementara yang akan dijadikan sebagai keputusan dan 

menjelaskan sebuah masalah yang sedang terjadi, sistem pakar membutuhkan 

Blackboard, yaitu area memori yang berfungsi sebagai basis data. Terdapat tiga 

tipe keputusan yang dapat direkam pada blackboard, yaitu: 

a. Rencana: bagaimana menghadapi masalah. 

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

c. Solusi: calon aksi yang akan dibangkitkan. 
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5. Antar Muka Pengguna 

Digunakan sebagai media komunikasi antara pengguna dan sistem pakar. 

Komunikasi ini paling bagus bila disajikan dalam bahasa alami dan dilengkapi 

dengan grafik, menu, dan formulir elektronik. Pada bagian ini terjadi dialog 

antar pengguna dan sistem pakar. 

6. Subsistem Penjelasan (Justifier) 

Berfungsi memberi penjelasan kepada pengguna, bagaimana suatu kesimpulan 

diambil. Kemampuan seperti ini sangat penting bagi pengguna untuk 

mengetahui proses pemindahan keahlian pakar maupun dalam pemecahan 

masalah. 

7. Sistem Perbaikan Pengetahuan 

Kemampuan memperbaiki pengetahuan dari seorang pakar diperlukan untuk 

menganalisis pengetahuan, belajar dari kesalahan masa lalu, kemudian 

memperbaiki pengetahuannya sehingga dapat dipakai pada masa mendatang. 

Kemampuan evaluasi seperti itu diperlukan oleh program agar dapat 

menganalisis alasan-alasan kesuksesan dan kegagalannya dalam mengambil 

keputusan. Dengan cara ini basis pengetahuan yang lebih baik dan penalaran 

yang lebih efektif akan dihasilkan. 

8. Pengguna 

Pada umumnya pengguna sistem pakar bukanlah seorang pakar yang 

membutuhkan solusi, saran, atau pelatihan dari berbagai permasalahan yang 

ada. 

2.1.7 Fitur-Fitur Sistem Pakar 

Sistem pakar harus mempunyai fitur sebagai berikut (Turban dkk, 2005): 

1. Keahlian: sistem pakar harus memiliki keahlian yang akan memungkinkan 

sistem membuat keputusan tingkat pakar. Sistem harus menampilkan performa 

pakar dan kekuatan yang cukup. 
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2. Pertimbangan simbolik: dasar pemikiran kecerdasan tiruan adalah 

menggunakan pertimbangan simbolik daripada perhitungan matematasi. Hal ini 

juga berlaku pada sistem pakar. Jadi, pengetahuan harus direpresentasikan 

secara simbolik, dan mekanisme pertimbangan primer juga harus simbolik. 

Mekanisme pertimbangan simbolik biasa menyertakan backward chaining dan 

forward chaining. 

3. Deep knowledge: berkaitan dengan tingkat keahlian dalam basis pengetahuan. 

Basis pengetahuan harus berisi pengetahuan kompleks yang tidak mudah 

diperoleh dari nonpakar. 

4. Self knowledge: sistem pakar harus dapat menganalisis pertimbangannya 

sendiri dan menjelaskan mengapa dicapai suatu kesimpulan. Kebanyakan pakar 

memiliki kemampuan pembelajaran yang sangat kuat yang memungkinkan 

mereka memperbarui secara konstan pengetahuannya. Sistem pakar juga harus 

dapat belajar dari keberhasilan dan kegagalannya dari sumber pengetahuan lain. 

Pengembangan sistem pakar dibagi menjadi dua generasi. Kebayakan sistem 

pakar generasi pertama menggunakan aturan jika-maka untuk merepresentasikan dan 

menyimpan pengetahuannya. Sistem pakar generasi kedua jauh lebih fleksibel dalam 

mengadopsi banyak representasi pengetahuan dan metode pengembangan. Sistem 

tersebut dapat di integrasikan jaringan syaraf dengan inferensi berbasis aturan untuk 

mencapai performa keputusan yang lebih tinggi. Untuk perbandingan antara sistem 

konvensional dan sistem pakar menurut Turban dkk (2005), dapat dilihat pada Tabel 

2.2. 

Tabel 2.2 Perbedaan Sistem Konvesional dan Sistem Pakar 

Sistem Konvensional Sistem Pakar 

Informasi dan pengolahannya biasanya 

digabungkan dalam satu program berurutan. 

Basis pengetahuan secara nyata dipisahkan dari 

mekanisme pengolahan inferensi (misalnya, 

aturan pengetahuan dipisahkan dari kontrol). 

Program tidak melakukan kesalahan (programer 

atau pengguna yang membuat kesalahan). 
Program dapat membuat kesalahan. 

Biasanya tidak menjelaskan mengapa data input 

diperlukan atau bagaimana kesimpulan 

dihasilkan. 

Penjelasan adalah bagian dari sebagian besar 

sistem pakar. 
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Tabel 2.2 Perbedaan Sistem Konvesional dan Sistem Pakar (Lanjutan) 

Sistem Konvensional Sistem Pakar 

Memerlukan semua data input. Berfungsi tidak 

tepat jika ada data yang hilang kecuali juka telah 

dirancang demikian. 

Tidak memerlukan semua fakta awal. Biasanya 

dapat tiba pada kesimpulan yang masuk akal 

sekalipun ada fakta yang hilang. 

Perubahan dalam program sangat membosankan 

(kecuali dalam Decisian Support Systems 

(DSS)). 

Perubahan dalam aturan mudah dilakukan. 

Sistem beroperasi hanya jika telah lengkap. 
Sistem dapat beroperasi dengan hanya sedikit 

aturan (seperti dalam prototipe pertama). 

Eksekusi dilakukan pada bisnis algoritma 

langkah demi langkah. 

Eksekusi dilakukan menggunakan heuristik dan 

logika. 

Manipulasi efektif pada database besar. 
Manipulasi efektif pada basis pengetahuan 

besar. 

Representasi dan penggunaan data Representasi dan penggunaan pengetahuan. 

Efisiensi biasanya menjadi tujuan utama. 

Efektifitas penting hanya untuk DSS. 
Efektivitas adalah tujuan utama. 

Mudah menangani data kuantitatif. Mudah menangani data kualitatif. 

Menyerap, memeperbesar, dan mendistribusikan 

akses ke data atau informasi numerik. 

Mendistribusikan, memperbesar, dan 

mendistribusikan akses ke penilaian atau 

pengetahuan. 

Terdapat beberapa alasan bagi suatu perusahaan untuk mengadopsi sistem pakar 

(Turban dkk, 2005). Pertama, pakar diperusahaan tersebut bisa pensiun atau keluar. 

Sistem pakar adalah alat yang luar biasa untuk mempertahankan pengetahuan 

profesional yang penting terhadap persaingan. Kedua, pengetahuan tertentu perlu 

didokumentasikan atau dianalisis. Sistem pakar adalah alat yang sangat bagus untuk 

mendokumentasikan pengetahuan profesional untuk analisis atau perbaikan. Ketiga, 

pendidikan dan pelatihan adalah hal yang penting tetapi merupakan tugas yang sulit. 

Sistem pakar adalah alat yang bagus untuk pelatihan pegawai baru dan penyebaran 

pengetahuan dalam organisasi. Akhirnya sering kali langka dan mahal. Sistem pakar 

memungkinkan pengetahuan ditransfer lebih mudah dengan biaya yang rendah. 

2.2 Android 

Android adalah sebuah sistem operasi untuk perangkat mobile berbasis linux 

yang mencakup sistem operasi, middleware dan aplikasi. Android menyediakan 

platform terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka (Safaat, 

2012). 
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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 oleh sistem pakar. Tugas dari mesin inferensi yaitu mengambil 

kesimpulan berdasarkan basis pengetahuan yang dimilikinya (Sutojo dkk, 2011). 

2.4 Forward Chaining 

Forward chaining adalah teknik pencarian yang dimulai dengan fakta yang di 

ketahui, kemudian mencocokan fakta-fakta tersebut dengan bagian if dari rules if-then. 

Bila ada bagian yang cocok dengan bagian if, maka rule dieksekusi. bila sebuah rule 

dieksekusi, maka sebuah fakta baru ditambahkan kedalam database (Sutojo dkk, 2011). 

Ada beberapa karakteristik forward chaining yaitu: 

a. Perencanaan, monitoring, control. 

b. Disajikan untuk masa depan. 

c. Data memandu, penalaran dari bawah ke atas. 

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

2.5 Unified modeling language  (UML) 

Unified modeling language (UML) adalah alat bantu yang digunakan oleh  para 

pengembang perangkat lunak untuk merancang sistem yang sesuai dengan keinginan 

dan kebutuhan. UML menyediakan bahasa pemodelan visual yang memungkinkan 

bagi pengembangan sistem untuk membuat cetak biru atas visi mereka dalam bentuk 

baku, mudah dimengerti serta dilengkapi dengan mekanisme efektif untuk berbagi dan 

mengkomunikasikan rancangan mereka yang lain (Nugroho, 2005).  

2.5.1 Use case Diagram 

Use case diagram adalah gambar dari beberapa atau seluruh aktor dan usecase 

dengan tujuan mengenali interaksi mereka dalam suatu sistem. Use case diagram 

menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem, yang ditekan 
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adalah “apa” yang diperbuat dalam sistem, dan bukan “bagaimana”. Sebuah use  case 

mempresentasikan sebuah interaksi antara actor dengan sistem. Use case 

menggambarkan kata kerja seperti login ke sistem, maintenance user dan sebagainya 

(Yasin, 2012). Berikut adalah gambaran simbol usecase diagram yang bisa dilihat di 

Tabel 2.3. 

Tabel 2.3 Simbol Use case Diagram 

Simbol Keterangan 

 

Aktor: seseorang atau sesuatu yang berinteraksi 

dengan sistem yang sedang dikembangkan. 

 

Use case: peringkat tertinggi dari fungsionalitas 

yang dimiliki sistem. 

 

Association: adalah relasi antara actor dan use 

case. 

 

Generalisasi: untuk memperlihatkan struktur 

pewaris yang terjadi. 

2.5.2 Activity Diagram 

Activity diagram menggambarkan rangkaian aliran dari aktivitas, digunakan 

untuk mendeskripsikan aktivitas yang dibentuk dalam suatu operasi sehingga dapat 

juga digunakan untuk aktifitas lainnya seperti use case atau interaksi. Activity diagram 

berupa flowchart yang digunakan untuk memperlihatkan aliran kerja dari sistem. 

Berikut ini adalah bentuk simbol activity diagam yang bisa dilihat di Tabel 2.4.  
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Tabel 2.4 Simbol Activity Diagram (Yasin, 2012) 

Simbol Keterangan 
 

Titik awal. 

 

Titik akhir. 

 

Activity. 

   Fork; untuk menunjukkan kegiatan yang 

dilakukan secara paralel. 
 

Rake; menunjukkan adanya dekomposisi. 

 

Tanda waktu. 

 

Tanda penerimaan. 

 

Aliran akhir (flow final). 

 

Pilihan untuk pengambilan keputusan. 

 

2.6  Model Waterfall 

Salah satu model SDLC yang paling awal dan paling banyak digunakan adalah 

SDLC model air terjun waterfall. Model SDLC yang dikembangkan oleh Satzinger et 

al (2010), menggambarkan pendekatan sekuensial beberapa tahap yang biasanya 

disebut juga dengan model air terjun. Model air terjun menyediakan pendekatan alur 

hidup perangkat lunak secara sekuensial atau urut dimulai dari analisis, desain, 

pengkodean, pengujian dan tahap support. 

Model SDLC menurut Satzinger ini mengatakan bahwa hal pertama yang 

dilakukan adalah dengan mendifeinisikan perumusan permasalahan untuk nanti 

dilakukan suatu pemecahan dari perumusan tersebut adalah perencanaan. Selanjutnya 
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tim proyek menganalisis, mendefinisikan dan memahami secara menyeluruh 

masalahnya beserta kebutuhan untuk selanjutnya dicari solusi. Setelah masalah 

dipahami dan didapatkan tahap selanjutnya adalah desain. Sistem ini kemudian 

dibangun, dikembangkan dan di implementasikan, beberapa tahapan dalam SDLC 

model air terjun ini dijelaskan sebagai berikut: 

1. Fase Perencanaan (Project Planning Phase)  

Kegiatan awal dari SDLC yang bertujuan untuk mengidentifikasi lingkup 

sistem yang baru dan rencana dari suatu proyek. 

2. Fase Analisis (Analysis Phase) 

Analisis kebutuhan sistem dilakukan untuk identifikasi dan evaluasi 

permasalahan, hambatan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga 

dapat diusulkan perbaikan perbaikan. 

3. Fase Design (Design Phase) 

Desain perangkat lunak adalah proses multi langkah yang berfokus pada desain 

pembuatan program perangkat lunak termasuk struktur data, arsitektur 

perangkat lunak, representasi antarmuka, dan prosedur pengodean. Menurut 

Rosa dan Shalahuddin (2011), tahap ini mentranslasi kebutuhan perangkat 

lunak dari tahap analisis kebutuhan ke representasi. 

4. Fase Implementasi (Implementation Phase) 

Segala bentuk masukan input yang dilakukan dari desain sistem, sistem yang 

telah dikembangkan menjadi sebuah program yang disebut dengan unit, yang 

mana berhubungan dengan tahapan selanjutnya. Dari tiap-tiap unit tersebut 

dikembangkan dan di uji coba untuk mengetahui fungsi yang berkaitan dengan 

unit tersebut.  

Berikut ini adalah bentuk alur pengembangan sistem menggunakan model 

waterfall menurut Turban dkk (2005), yang bisa dilihat di Gambar  2.3. 
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Gambar 2.3 SDLC Tradisional (Waterfall) 

2.7 Blackbox Testing 

  Konsep blackbox testing digunakan untuk mepresentasikan sistem yang cara 

kerja didalamnya 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. 

Kebutuhan 

Perencanaan 

Implementasi 

Analisis 

Desain 

Sistem 
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2.8 User Acceptance Test (UAT) 

  User Acceptance Test (UAT) merupakan bagian kesepakatan resmi antara 

pembeli dan pengembang. Pengujian ini membenuk 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). 

2.9 Unit Testing 

Pengujian Unit Testing adalah pengujian yang difokuskan pada unit terkecil 

dari program. Pengujian ini di dasarkan pada informasi dari deskripsi perancangan 

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

dilakukan secara whitebox 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).   

2.10 Gigi 

Gigi merupakan salah satu organ pengunyah yang terdiri dari gigi-gigi pada 

rahang atas dan rahang bawah, lidah serta saluran penghasil air ludah. Kalau 

diperhatikan sebuah gigi diluar mulut maka dapat kita bagi gigi tersebut atas tiga 

bagian: 

1. Mahkota gigi. 

2. Akar gigi. 

3. Leher gigi, yang terletak diantara kedua bagian tersebut di atas. 

Pada keadaan normal, hanya mahkota gigi sajalah merupakan bagian yang 

kelihatan di dalam mulut. Bagian-bagian lain tertutup oleh gusi dan tertanam didalam 

tulang rahang (Tarigan, 1995). 

2.11 Penyakit Gigi dan Mulut 

Gigi dan mulut sering mengalami gangguan, banyak jenis penyakit gigi dan 

mulut yang sering muncul hal ini dikarnakan mulut dan gigi adalah salah satu organ 

terpenting yang berguna untuk mengkonsumsi makanan. Banyak penyakit pada gigi 
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dan mulut. Tetapi pada saat ini penuls membatasi pada penyakit gigi dan mulut pada 

manusia yang hanya bisa di diagnosa awal. 

1. Gigi Berlubang 

Gigi berlubang adalah kerusakan permanen pada area permukaan gigi yang 

keras yang umumnya berkembang menjadi lubang kecil tak kasat mata. Gigi 

berlubang, juga disebut kerusakan gigi atau karies, disebabkan oleh kombinasi 

berbagai faktor, termasuk bakteri di mulut, sering ngemil, mengonsumsi 

minuman manis, dan tidak membersihkan gigi dengan baik. Gigi berlubang 

terlihat pada Gambar 2.4. 

 

Gambar 2.4 Gigi berlubang (sumber: sehatfresh.com) 

      Gejala gigi berlubang menurut Pratiwi (2007): 

a. Gigi terasa sakit, gigi menjadi sensitif setelah makan atau minum manis, 

asam, panas dan dingin. 

b. Terlihat atau terasa adanya lubang pada gigi. 

c. Bau mulut. 

2. Radang Gusi 

Radang gusi atau gingivitis adalah inflamasi atau peradangan yang terjadi 

pada gusi. Gambar radang gusi terlihat pada Gambar 2.5. 



 

25 
 

 

Gambar 2.5 Radang gusi (sumber: radanggusi.com) 

Gejala radang gusi yaitu: 

a. Gusi yang bengkak. 

b. Perubahan warna gusi menjadi merah tua. 

c. Gusi yang rentan mengalami perdarahan, misalnya saat menyikat gigi. 

d. Bau mulut. 

e. Gusi yang mengerut. 

Penyebab utama radang gusi/gingivitis adalah penumpukan plak. Plak 

terbentuk dari kumpulan bakteri dan sisa-sisa makanan yang menempel pada 

permukaan gigi. 

3. Abrasi Gigi 

Abrasi gigi adalah hilangnya struktur gigi akibat dari keasaman mekanik yang 

abnormal. Abrasi gigi disebabkan oleh gesekan terhadap gigi yang terlalu kuat. 

dan terus menerus. Gambar abrasi gigi terlihat pada Gambar 2.6. 

 

Gambar 2.6 Abrasi Gigi (sumber: hallosehat.com) 

Gejala abrasi gigi yaitu: 

a. Gigi terasa ngilu dan lebih sensitif. 

b. Bentuk gigi tampak terkikis. 

http://www.hallosehat.com/
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c. Bentuk gigi secara kasat mata terlihat adanya cekungan tajam berbentuk  

kecil pada leher gigi dekat gusi. 

4. Abses Gigi 

Abses gigi adalah terbentuknya kantung atau benjolan berisi nanah pada gigi 

yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Abses biasanya muncul pada ujung akar 

gigi. Gambar abses gigi terlihat pada Gambar 2.7. 

 

Gambar 2.7 Abses Gigi (sumber: mediskus.com) 

Gejala abses gigi. 

Beberapa gejala yang biasanya dirasakan oleh penderita abses gigi adalah: 

a. Demam. 

b. Sensitif pada tekanan saat mengunyah atau menggigit. 

c. Sensitif pada suhu panas atau dingin. 

d. Pembengkakan pada wajah atau pipi. 

e. Nyeri parah dan berdenyut pada gigi, yang dapat menyebar ke tulang 

rahang, leher, atau telinga. 

f. Kelenjar getah bening di bawah rahang atau di leher membengkak dan 

terasa nyeri. 

g. Saat benjolan abses pecah, mendadak tercium bau tidak enak dari dalam 

mulut, dan lidah mengecap rasa busuk, serta cairan asin muncul di dalam 

mulut. 

5. Lidah Putih 

Lidah putih/Jamur adalah keadaan normal lidah yang dilapis oleh mucus, sel-

sel eptil yang mengalami deskuamsi, dan kotoan yang berasal dari makanan, 

adapun penyebab dari lidah putih itu sendir yaitu: (a) jamur; (b) alkohol; (c) 

https://www.alodokter.com/demam
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merokok; dan (d) mengkonsumsi obat antibiotik. Lidah putih dapat dilihat pada 

Gambar 2.8. 

 

Gambar 2.8 Lidah Putih (sumber: doktergigi.web.id) 

Dalam keadaan normal lidah dilapisi oleh mukus, sel-sel epitel yang mengalami 

deskuamasi, dan kotoran yang berasal dari makanan. 

Gejala lidah putih yaitu: 

a. Lapisan pada permukaan lidah cukup tebal dan berwarna putih. 

b. Adanya rasa tidak enak pada lidah. 

c. Cairan ludah berkurang. 

6. Sariawan 

Stomatitis atau dikenal dengan sariawan adalah luka yang terbatas pada jaringan 

lunak rongga mulut, luka ini bukan infeksi, dan biasanya timbul soliter 

dibeberapa bagian dirongga mulut seperti pipi, bibir dan lidah (Pratiwi, 2012). 

Penyakit Sariawan dapat dilihat pada Gambar 2.9. 

 

Gambar 2.9 Sariawan (sumber: sehatfresh.com) 

Gejala sariawan yaitu: 

a. Luka terasa nyeri. 

http://www.doktergigi.web.id/


 

28 
 

b. Luka berwarna putih atau abu-abu kekuning-kuningan dengan tepi yang 

berwarna merah dan sedikit meninggi. 

7. Glositis 

Glositis termasuk salah satu penyakit jaringan lunak rongga mulut 

yaitu peradangan lidah. Istilah glositis sendiri berasal dari kata glossus yang 

berarti lidah dan itis yang berarti radang dalam bahasa Yunani Kuno. Glositis 

dapat dilihat pada Gambar 2.10. 

 

Gambar 2.10 Glositis (sumber: klinikmetamorfosis.com) 

Gejala glossitis yaitu: 

a. Pembesaran lidah. 

b. Nyeri pada lidah. 

c. Penurunan kemampuan untuk berbicara, makan, dan menelan. 

d. Perubahan warna permukaan lidah menjadi kemerah-merahan. 

e. Permukaan lidah menjadi licin dan halus. 

8. Gigi Sensitif 

Gigi sensitif adalah rasa nyeri dan ngilu yang terasa pada gigi dan gusi setiap  

melakukan aktivitas tertentu. Apabila memiliki gigi yang sensitif, aktivitas 

tertentu seperti menyikat gigi, makan makanan manis, atau minum minuman 

dingin dapat menyebabkan rasa sakit yang tajam pada gigi. Gigi sensitif dapat 

dilihat pada Gambar 2.11. 
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Gambar 2.11 Gigi sensitif (sumber: sensodyne.co.id) 

Gejala gigi sensitif yaitu: 

a. Ketika makan dan minum dingin gigi teasa ngilu. 

b. Penggunaan pemutih gigi. 

c. Gusi yang menurun. 

9. Alveolar osteitis 

Alveolar osteitis adalah kondisi peradangan yang dialami bagian tulang rahang 

pada 3 atau 4 hari pasca pencabutan gigi permanen. Komplikasi yang terjadi 

setelah pencabutan gigi ini menyerang 2-3 persen pasien, dan 20 persen dari 

mereka terpaksa mencabut gigi geraham bungsu (wisdom teeth) bawah. 

Alveolar osteitis dapat dilihat pada Gambar 2.12. 

 

Gambar 2.12 Alveola osteitis (sumber: hxbenefit.com) 

Gejala alveolar osteitis yaitu: 

a. Rasa sakit hebat beberapa hari setelah pencabutan gigi. 

b. Gumpalan darah yang menghilang, sehingga tulang rahang akan 

nampak rongga yang kosong tersebut. 

c. Bau mulut. 

https://www.hxbenefit.com/mouth-teeth-oral-health
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d. Demam ringan. 

e. Rasa sakit yang menjalar hingga telinga, mata, leher, dan kepala di sisi 

yang sama seperti lokasi pencabutan. 

10. Maloklusi 

Maloklusi adalah kondisi saat gigi berdesakan, tumpang tindih, atau bengkok. 

Penyebabnya bisa jadi karena mulut yang terlalu kecil, menyebabkan gigi 

berdesakan dan bergeser. Maloklusi dapat dilihat pada Gambar 2.13. 

 

Gambar 2.13 Maloklusi (sumber: hellosehat.com) 

Gejala Maloklusi yaitu: 

a. Gigi tidak sejajar. 

b. Perubahan pada tampak wajah. 

c. Bagian dalam pipi atau lidah sering tergigit. 

d. Masalah berbicara, termasuk terjadinya cadel. 

11. Gigi berjejal 

Gigi berjejal adalah tumbuhnya rahang yang tidak normal menyebabkan gigi 

geligi tumbuh berjejal, karena tidak seimbangnya ukuran rahang dengan gigi 

geligi. Bertambahnya ukuran semacam ini jelas terlihat dengan membesarnya 

ukuran rahang ke semua dimensi, khususnya ke dimensi lateral dan anterio 

posterior. Gigi berjejal dapat dilihat pada Gambar 2.14. 
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Gambar 2.14 Gigi berjejal (sumber: moeslema.com) 

Gejala gigi berjejal yaitu: 

a. Gigi terlihat jarang-jarang. 

b. Gigi terlihat tonggos. 

c. Gigi tampak beubah posisi. 

12. Resesi gusi 

Resesi gusi merupakan kondisi menurunnya gusi ke arah akar gigi hingga 

mengakibatkan permukaan akar gigi menjadi terbuka atau terpapar. Selain 

mengganggu keindahan gigi, kondisi ini juga bisa menyebabkan terjadinya gigi 

sensitif sehingga gigi sering terasa linu terhadap makanan dan minuman yang 

bersuhu panas, dingin, dan makanan manis. Resesi gusi dapat dilihat pada 

Gambar 2.15. 

 

Gambar 2.15 Resesi gusi (sumber: bugarfit.com) 

Gejala resesi gusi yaitu: 

a. Gigi terasa ngilu berkepanjangan. 

b. Gusi berwarna merah tua. 

c. Gigi terasa longgar. 

https://moeslema.com/912
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d. Gusi yang bengkak.  

13.  Cheilitis 

Cheilitis adalah istilah yang luas yang menggambarkan peradangan permukaan 

yang mempunyai ciri-ciri bibir kering dan pecah-pecah. Sedangkan angular 

cheilitis merupakan cheilitis yang terjadi pada sudut bibir. Cheilitis dapat dilihat 

pada Gambar 2.16. 

 

Gambar 2.16 Cheilitis (sumber: monacolifecheck.com) 

2.11 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau 

temuan-temuan yang dapat dijadikan  sebagai  data  pendukung. Data  pendukung 

yang  digunakan berupa penelitian terdahulu yang relevan dengan  permasalahan 

yang  sedang  dibahas  dalam  penelitian. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang 

disajikan dalam bentuk Tabel 2.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monacolifecheck.com/health/apa-itu-angular-cheilitis-ini-penjelasan-lengkapnya/
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Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu 

Peneliti Judul Nama jurnal Hasil 

Dwijo Robino, Erri 

Wahyu Puspitarini, 

Misdram (2016). 

Rancang bangun aplikasi 

sistem pakar diagnosa 

penyakit gigi dan mulut 

dengan menggunakan 

metode forward chaining 

berbasis web. 

JIMP- Jurnal 

infoormatika 

merdeka pasuruan, 

vol 1. No.1 , ISSN: 

2502-5716 

Pada    penelitian 

ini             teknik 

inferensi     yang 

digunakan 

forward 

chaining, dan 

certainty factor 

dengan 

menghasilkan 

sistem berbasis 

web 

Jaenal Arifin (2016). Sistem pakar diagnosa 

penyakit gigi dan mulut 

manusia menggunkan 

Knowledge base system 

dan certainty factor.  

JITIKA- Jurnal ilmia 

teknologi 

Informatika Asia, 

ISSN: 0852-730x 

Pada    penelitian 

menggunakan 

Metode 

Knowledge base 

system dan 

certainty factor 

berbasis web 

Kharismadhan Zakaria. Sistem Pakar Diagnosa 

Penyakit Gigi Dan Mulut 

Menggunakan Metode 

Dempster Shafer. 

Prosiding Seminar 

Informatika Aplikatif 

Polinema 2015 

(SIAP~2015) 

ISSN: 24601160 

 

Penelitian ini 

membuat sistem 

pakar 

menggunakan 

metode Dempster 

Shafer dengan 15 

penyakit dan 21 

gejala. 

Sukarno Bahat Nauli 

dan Anthoni Septia 

(2017). 

Sistem Pakar 

Mendiagnosa Penyakit 

Gigi dan Mulut 

Menggunakan Metode  

Prosiding Seminar 

Nasional Inofasi 

Teknologi 

SNITEK       ISSN:  

Penelitian ini 

membuat sistem 

pakar berbasis web         

dengan.  
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Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

Peneliti Judul Nama jurnal Hasil 

Sukarno Bahat Nauli 

dan Anthoni Septia 

(2017). 

Menggunakan Metode 

Forward chaining. 

Prosiding Seminar 

Nasional Inofasi 

Teknologi 

SNITEK       ISSN: 

2580-5495 

menggunakan 

metode  forward 

chaining       dan 

penyakit      yang 

dibahas berjumlah       

23 penyakit dan 69 

gejala 

Nurzaman, Dini 

Destiani dan Dhani 

Johar Dhamiri (2012). 

Pembangunan Aplikasi 

Sistem Pakar untuk 

Diagnosa Penyakit Gigi 

dan Mulut Pada Manusia 

ISSN : 2302-7339 

Vol 09 No. 12 2012  

 

Pada    penelitian 

ini      membahas 

penyakit Gigi dan 

Mulut dengan 

menggunakan 

metode   forward 

chaining berbasis 

web. 

 

 


