
BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Sistem

Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling

berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau

untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu.pendekataan sistem yang

merupakan jaringan kerja dari prosedur lebih menekankan urut-urutan operasi di

dalam sistem. Dengan demikian definisi ini akan mempunyai peranan  yang

penting di dalam pendekatan untuk mempelajari suatu sistem. Pendekatan sistem

yang merupakan kumpulan dari elemen-elemen atau komponen-komponen atau

subsistem-subsistem merupakan definisi yang lebih luas (Jogyianto, 2005).

2.1.1 Karakteristik Sistem

Suatu sistem mempunyai karekteristik atau sifat-sifat yang tertentu, yaitu

mempunyai komponen-komponen (componen), batas sistem (bondary),

lingkungan luar sistem (environments), penghubung (interface), masukan (input),

keluaran (output), pengolah (process) dan sasaran (objectives) atau tujuan

(goal)(Jogyianto, 2005):

a. Komponen sistem

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi,

yang artinya saling bekerja sama membentuk satu kesatuan.

Komponen- komponen sistem atau elemen-elemen sistem dapat

berupa suatu subsistem atau bagian-bagian dari sistem. Setiap

subsistem mempunyai sifat-sifat dari sistem untuk menjalankan suatu

fungsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan.

b. Batasan Masalah

Batasan sistem (boundary) merupakan daerah yang membatasi antara

suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan

luarnya. Batas sistem ini memungkinkan suatu sistem di pandang

sebagai satu kesatuan. Batas suatu sistem menunjukan ruang lingkup

(scope) dari sistem tersebut.
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c. Lingkungan Luar Sistem

Lingkungan luar (environment) dari suatu sistem adalah apapun di

luar batas dari sistem yang mempengaruhi sistem operasi. Lingkungan

luar sistem dapat bersifat menguntungkan dan dapat juga bersifat

merugikan energi dari sistem tersebut.

d. Penghubung Sistem

Penghubung (interface) merupakan media penghubung antara satu

subsistem dengan sistem sistem lainya. Melalui penghubung ini

memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari satu subsistem ke

subsitem lainnya.

e. Masukan Sistem

Masukan (input) adalah energi yang di masukkan ke dalam sistem.

Masukan dapat berupa masukan perawatan (maintenance input) dan

masukan sinyal (signal input). (maintenance input) adalah energi

yang di masukan supaya sistem tersebut dapat beroperasi. Signal input

adalah energi yang di proses untuk di dapatkan keluaran.

f. Keluaran Sistem

Keluaran (output) adalah hasil dari energi yang diolah dan di

klasifikasi menjadi keluarkan yang berguna dan sisa pembuangan.

Keluaran dapat merupakan masukan untuk subsistem yang lain atau

kepada supra siste.

g. Pengelolah Sistem

Suatu siste dapat mempunyai suatu bagian pengelolah yang akan

merubah masukan menjadi keluaran. Suatu sistem produksi akan

mengelilah masukan berupa bahan baku dan bahan-bahan yang

lainnya menjadi keluaran berupa barang jadi.

h. Sasaran Sistem

Suatu sistem pasti mempunyai tujuan (goal) atau sasaran (objective).

Sasaran dari sistem sangat menentukan sekali masukan yang di

butuhkan sistem dan keluaran yang akan dihasilkan sistem. Suatu

sistem di katakan berhasil bila mengenai sasaran atau tujuannya.
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2.1.2 Klasifikasi Sistem

Sistem dapat di klasifikasikan dari beberapa sudut pandangan, diantaranya

adalah sebagai berikut (Jogiyanto,2005):

a. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem abstrak dan sistemfisik.

Sistem abstrak adalah sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang

tidak tampak secara fisik. Misalnya sistem teologia, yaitu sistem yang

berupa pemikiran-pemikiran hubungan antara manusia dan tuhan.

Sistem fisik merupakan sistem yang ada secara fisik. Misalnya sistem

komputer, sistem akuntansi, sistem produksi dan lain sebagainya.

b. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem alamiah dan sistem buatan

manusia.

Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi melalui proses alam, tidak

dibuat manusia. Misalnya sistem perputaran bumi. Sistem buatan

manusia adalah sistem yang dirancang oleh manusia. Sistem buatan

manusia yang melibatkan interaksi antara manusia dengan mesin

disebut dengan human – machine system atau ada yang menyebut

dengan man – machinesystem. Sistem informasi akutansi merupakan

contoh man macine system karena menyangkut penggunaan komputer

yang berinteraksi dengan manusia.

c. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem tertentu dan sistem tak tentu.

Sistem tertentu beroperasi dengan tingkah laku yang sudah dapat

diprediksi. Interaksi di antara bagian- bagiannya dapat dideteksi

dengan pasti, sehingga keluaran dari sistem dapat diramalkan. Sistem

komputer adalah contoh dari sistem tertentu yang tingkah lakunya

dapat dipastikan berdasarkan program – program yang dijalankan.

Sistem tak tentu adalah sistem yang kondisi masa depannya tidak

dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilitas.

d. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem tertutup dan sistem terbuka.

Sistem tertutup merupakan sistem yang tidak berhubungan dengan

lingkungan luarnya . sistem ini bekerja secara otomatis tanpa adanya

turut campur tangan dari pihak luarnya. Secara teoritis sistem tertutup
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ini ada, tetapi kenyataannya tidak ada system yang benar-benar

tertutup, yang ada hanyalah relatively closed system. Sistem terbuka

adalah sistem yang berhubungan dan terpengaruh dengan lingkungan

luarnya. Sistem ini menerima masukan dan menghasilkan keluaran

untuk lingkungan luar atau subsistem yang lainnya. Karena sistem

sifat terbuka dan terpengaruh oleh lingkungan luarnya, maka sustu

sistem harus mempunyai suatu sistem pengendalian yang baik. Sistem

yang baik harus dirancang sedemikian rupa, sehingga secara relatif

tertutup karena sistem tertutup akan bekerja secara otomatis, terbuka

hanya untuk pengaruh yang baik saja.

2.2 Kecerdasan Buatan (Artificial Intellegence)

Istilah kecerdasan buatan berasal dari bahasa Inggris yaitu Artificial

Intellegence. Jika diartikan tiap kata, Artificial artinya buatan, sedangkan

Intellegence adalah kata sifat yang berarti cerdas. Jadi Artificial Intellegence

maksudnya adalah kecerdasan yang dibuat. Cerdas disini maksudnya adalah

kepandaian atau ketajaman dalam berfikir, seperti halnya otak manusia dalam

menyelesaikan suatu masalah.

Berikut adalah beberapa definisi kecerdasan yang telah didefinisikan oleh

beberapa ahli.

Kecerdasan buatan adalah ilmu yang mempelajari cara membuat komputer

melakukan sesuatu seperti yang dilakukan manusia (Minky, 1989)dikutip dari

(Kusrini, 2006).

Definisi lain diungkapkan oleh H.A Simon (1987). Kecerdasan buatan

(Artificial Intellegence) merupakan kawasan penelitian, aplikasi dan instruksi

yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu hal yang

dalam pandangan manusia adalah cerdas (Kusrini, 2006).

Rich and Knight (1991) mendefinisikan kecerdasan buatan (AI) sebagai

sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada

saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia (Kusrini, 2006).
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Sementara ensiklopedia Britannica mendefinisikan kecerdasan buatan (AI)

sebagai cabang dari ilmu komputer yang dalam merepsentasi pengetahuan lebih

banyak menggunakan bentuk simbol-simbol dari pada bilangan, dan memproses

informasi berdasarkan metode heuristic atau dengan berdasarkan sejumlah aturan

(T.Sutojo dkk, 2011).

Ada tiga tujuan kecerdasan buatan, yaitu: membuat komputer lebih cerdas,

mengerti tentang kecerdasan, dan membuat mesin lebih berguna. Yang dimaksud

kecerdasan adalah kemampuan untuk belajar atau mengerti dari pengalaman,

memahami pesan yang kontradiktif dan ambigu, menaggapi dengan cepat dan

baik atas situasi yang baru, menggunakan penalaran dalam memecahkan masalah

serta menyelesaikan dengan efektif (winson dan Prendergast, 1994) dikutip dari

(Kusrini,2006).

Manusia bisa menjadi pandai dalam menyelesaikan segala permasalahan

didunia ini karena manusia mempunyai pengetahuan dan pengalaman.

Pengetahuan diperoleh dari belajar. Semakin banyak bekal pengetahuan yang

dimiliki seseorang tentu saja diharapkan akan lebih mampu dalam menyelesaikan

permasalahan. Namun bekal pengetahuan saja tidak cukup, manusia juga diberi

akal untuk melakukan penalaran, mengambil kesimpulan berdasarkan

pengetahuan dan pengalaman yang mereka miliki. Tanpa memiliki kemampuan

untuk menalar dengan baik, manusia dengan segudang pengalaman dan

pengetahuan tidak akan dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Demikian

pula, dengan kemampuan menalar yang sangat baik, namun tanpa bekal

pengetahuan dan pengalaman yang memadai, manusia juga tidak akan bisa

menyelesaikan masalah dengan baik. Agar komputer bisa bertindak seperti dan

sebaik manusia, maka komputer juga harus diberi bekal pengetahuan, dan

mempunyai kemampuan untuk menalar.

2.2.1 Domain Penelitian Dalam Kecerdasan Buatan

Beberapa bidang penelitian dalam kecerdasan buatan di antaranya:

1. Formal task (matematika, games).

2. Mundane task (perception, robotics, natural laguage, common sense,

resoning).
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3. Expert task (financial analysis, medical diagnostics, engineering,

scientific analysis, dll).

2.2.2 Konsep Kecerdasan Buatan

Ada beberapa konsep yang harus dipahamai dalam kecerdasan buatan, di

antaranya (kusrini, 2006):

1. Turing test-metode pengujian kecerdasan

Turing test merupakan sebuah metode pengujian kecerdasan yang

dibuat oleh Alan turing. Proses uji ini melibatkan seorang penanya

(manusia) dan dua objek yang ditanyai. Yang satu adalah seorang

manusia dan yang satunya adalah sebuah mesin yang akan diuji.

Penanya tidak dapat melihat langsung kepada objek  yang ditanyaai.

Penanya diminta untuk membedakan mana jawaban komputer dan

mana jawaban manusia berdasarkan kedua objek tersebut. Jika

penanya tidak dapat membedakan yang mana jawaban mesin dan

mana jawaban manusia maka turing berpendapat bahwa mesin yang

diuji tersebut diasumsikan cerdas.

2. Pemrosesan simbolik

Komputer semula didesain untuk memproses bilangan atau angka-

agka (pemrosesan numerik). Sementara manusia berfikit dan

menyelesaikan masalah lebih bersigat simbolik, tidak didasarkan pada

sejumlah rumus atau melakukan komputasi matematis. Sifat penting

dari AI adalah bahwa AI merupakan bagian dari ilmu komputer yang

melakukan proses secara simbolik dan non-algoritmik dalam

penyelesaian masalah.

3. Heuristic

Istilsh heuristic diambil dari bahasa yunani yang berarti menemukan.

Heuristic merupakan suatu strategi untuk melakukan proses pencarian

(search) ruang problem secara selektif, yang memandu proses

pencarian yang kita lakukan di sepanjang jalur yang dimiliki

kemungkinan sukses paling besar.
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4. Penarikan kesimpulan (Inferencing)

AI mencoba membuat mesin memiliki kemampuan berfikir atau

mempertimbangkan (reasoning). Kemampuan berfikir termasuk

didalamnya proses penarikan kesimpulan (inferencing) berdasarkan

fakta-fakta dan aturan dengan mengunkan metode heuristik atau

metode pencarian lainya.

5. Pencocokan pola (Pattern Matching)

AI bekerja dengan metode pencocokan pola (pattern matching) yang

berusaha untuk menjelaskan obyek, kejadian (events) atau proses,

dalam hubungan logika atau komputersional.

2.2.3 Kecerdasan Buatan dan Kecerdasan Alami

Jika dibandingkan dengan kecerdasan alami (kecerdasan yang dimiliki

oleh manusia), kecerdasan buatan memiliki beberapa keuntungan secara komersial

antara lain (Kusrini, 2006):

1. Kecerdasan buatan lebih bersifat permanen

Kecerdasan alami akan cepat mengalami perubahan. Hal ini

dimungkinkan karena sifat manusia yang pelupa. Kecerdasan buatan

tidak akan berubah sepanjang sistem komputer dan program tidak

mengubahnya.

2. Kecerdasan buatan lebih mudah diduplikasi dan disebarkan

Mentransfer pengetahuan manusia dari satu orang ke orang lain

membutuhkan proses yang sangat lama, dan juga suatu keahlian itu

tidak akan pernah dapat diduplikasi secara lengkap. Oleh karena itu,

jika pengetahuan terletak pada suatu sistem komputer, pengetahuan

tersebut dapat disalin dari komputer tersebut  dan dapat dipindahkan

dengan mudah ke komputer orang lain.

3. Kecerdasan buatan  bersifat konsisten

Hal ini disebabkan karena kecerdasan buatan adalah bagian dari

teknologi komputer. Sedangkan kecerdasan alami akan senantiasa

berubah-ubah.
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4. Kecerdasan buatan dapat didokumentasi

Keputusan yang dibuat oleh komputer dapat mengerjakan dengan

mudah dengan cara melacak setiap aktifitas dari sistem tersebut.

Kecerdasan alami sangat sulit direproduksi.

5. Kecerdasan buatan dapat mengerjakan pekerjaan lebih cepat

dibanding dengan kecerdasan alami.

6. Kecerdasan buatan dapat mengerjakan pekerjaan dengan lebih baik

dibanding dengan kecerdasan alami.

Sedangkan keuntungan kecerdasan alamiah dibanding kecerdasan buatan adalah

(Kusrini, 2006):

1. Bersifat lebih kreatif.

2. Dapat melakukan pembelajaan secara langsung, sementara AI harus

mendapatkan masukan berupa simbol dan representasi-repsentasi.

3. Menggunakan fokus yang luas sebagai referensi untuk pengambilan

keputusan. Sebaliknya AI menggunakan fokus yang sempit.

Komputer dapat digunakan untuk menggumpulkan informasi tentang

objek, kegiatan, proses, dan dapat memproses sejumlah besar informasi dengan

lebih efisien dari pada yang dapat dikerjakan manusia. Namun disisi lain dengan

menggunakan insting, manusia dapat melakukan hal yang sulit untuk diprogram

pada komputer. Manusia dapat mengenali hubungan antara beberapa hal, menilai

kualitas dan menemukan pola yang menjelaskan hubungan tersebut (Kusrini,

2006).

Secara konvesional komputer memproses data dengan cara berikut

(Kusrini, 2006):

1. Proses

Yang dikerjakan kalkulasi, mengerjakan operasi-operasi matematis :

penjumlahan, perkurangan, bagi, kali, atau mencari akar.

Menyelesaikan rumus / persamaan.

2. Logika

Mengerjakan operasi logika and, or, atau inverst.
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3. Penyimpanan

Menyimpan data dan gambar pada file.

4. Retrieve

Mengakses data yang disimpan pada file.

5. Translate

Mengkonversi data dari satu bentuk ke bentuk laninya.

6. Sort

Memeriksa data dan menampilkanya dalam urutan yang diinginkan.

7. Edit

Melakukan perubahan, penambahan, penghapusan pada data.

8. Monitor

Mengamati event eksternal dan internal dan melakukan tindakan jika

kondisi tertentu tercapai. Kontrol, memberikan perintah atau

mengendalikan perawatan diluar.

2.2.4 Perbandingan AI Dengan Pemrograman Konvensional

Perbandingan AI dengan pemrograman konvensional (Kusrini, 2006):

Tabel 2.1Perbandingan AI dengan pemrograman konvensional (Kusrini, 2006):

Dimensi Kercerdasan buatan Pemrograman konvisional

Processing Simbolik Algoritma

Input Tidak harus lengkap Harus lengkap

Search Heuristic Algoritmik

Majorinterest Knowledge data Informasi

Struktur Terpisah antara kontrol

dan knowledge

Kontrol terintegrasi dengan

data

Output Tidak harus legkap Harus lengkap

Maintenence dan

update

Mudah karena

menggunakan modul-

modul

Umumnya susah dilakukan

Kemampuan

pemikiran

Terbatas tapi dapat

ditingkatkan

Tidak ada

Sumber: Buku Sistem Pakar Teori dan Aplikasi (2006)
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2.2.5 Bidang-bidang Terapan pada Kecerdasan Buatan

Persoanlan-persoalan yang ditanggani oleh kecerdasan buatan makin lama

makin berkembang sehingga memungkinkan bagi kecerdasan buatan untuk

merambah ke bidang ilmu yang lain. Ha ini disebabkan krakteristik cerdas sudah

mulai dibutuhkan di berbagai disiplin ilmu dan teknologi. Beberapa bidang dalam

terapan pada kecerdasn buatan adalah (T.Sutojo dkk, 2011):

a. Sistem Pakar (Expert System)

Disini komputer digunakan sebagai sarana untuk menyimpan

pengetahuan para pakar. Dengan demikian komputer akan memilih

keahlian untuk menyelesaikan permasalahan dengan meniru keahlian

yang dimiliki oleh pakar.

b. Pengolahan Bahasa Alami (Natural Language Processing)

Dengan pengolahan bahasa alami ini diharapkan user dapat

berkomunikasi dengan komputer dengan menggunakan bahasa sehari-

hari.

c. Pengenalan Ucapan (Speech Recognition)

Melalui pengenalan ucapan diharapkan manusia dapat berkomunikasi

dengan komputer dengan menggunakan suara. Namun hingga saat ini

masih dilakukan penelitian dan pengembangan, karena mengenal

suara masih sangat sulit bagi komputer dikarenakan tiap-tiap orang

mempunyai akses pengucapan dan nada suara yang berbeda.

d. Robotika dan Sistem Sensor

Merupakan sistem komputer yang mengendalikan alat-alat sehingga

alat-alat tersebut dapat meniru aktifitas manusia.

e. Computer Vision, mencoba untuk dapat menginterpretasikan gambar

atau obyek-obyek tampak melalui komputer.

f. Intelligent Computer-Aided Instruction

Komputer dapat digunakan sebagai tutoryang dapat melatih dan

mengajar.
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g. Game Playing

Berupa permainan antara manusia melawan mesin yang mempunyai

kemampuan intelektual untuk berfikir.

2.3 Sistem Pakar (Expert System)

Kecerdasan buatan adalah salah satu bidang ilmu komputer yang mendaya

gunakan komputer sehinga dapat berperilaku cerdas seperti manusia. Ilmu

komputer tersebut mengembangkan perangkat lunak dan perangakat keras untuk

menirukan tindakan manusia (Sri hartati dan Sari iswanti, 2013).

Menurut (Martin dan Oxman, 1988) Pada dasarnya sistem pakar

diterapkan untuk mendukung aktifitas pemecahan masalah beberapa aktifitas

pemecahan yang dimaksud antara lain: pembuatan keputusan (deciclon making),

pemaduan pengetahuan (Knowledge fusing), pembuatan desain (desingning),

perencanaan (planning), prakiraan (forecasting), pengaturan (reaulating),

pengendalian penjelasan (explaining), pemberian nasehat (advising), dan pelatihan

(tutoring). Selain itu sistem pakar juga dapat berfungsi sebagai asisten yang

pandai dari seorang pakar (kusrini, 2006).

Menurut Turban (2001) sistem pakar adalah sebuah sistem yang

menggunakan pengetahuan manusia dimana pengetahuan tersebut dimasukkan

kedalam sebuah komputer dan kemudian digunakan untuk menyelesaikan

masalah-masalah yang biasanya membutuhkan kepakaran atau keahlian manusia

(T.Sutojo dkk, 2011).

Menurut jackson (1999) sistem pakar adalah  program komputer yan

mempresentasikan dan melakukan penalaran dengan pengetahuan beberapa pakar

untuk memecahkan masalah atau memberikan saran (T.Sutojo dkk, 2011).

Sistem pakar adalah sistem berbasis komputer yang menggunakan

pengetahuan, fakta, dan teknik penalaran dalam memecahkan masalah yang

biasanya hanya dapat dipecahkan oleh seorang pakar dalam bidang tersebut

(Martin dan Oxman, 1988). Dikutip oleh (Kusrini, 2006).

Sistem pakar dibuat pada wilayah tertentu untuk suatu kepakaran yang

mendekati kemampuan manusia di salah satu bidang. Sistem pakar mencoba
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mencari solusi yang memuaskan sebagaimana yang dilakukan seorang pakar.

Selain itu sistem pakar juga dapat memberikan penjelasanterhadap langkah yang

diambil dan memberikan alasan atas saran atau kesimpulan yang ditemukannya

(Kusrini, 2006).

Biasanya sistem pakar hanya digunakan untuk memecahkan masalah yang

memang sulit untuk dipecahkan dengan pemrograman biasa, mengingat biaya

yang diperlukan untuk membuat sistem pakar jauh lebih besar dari pada

pembuatan sistem biasa.

2.3.1 Sejarah Sistem Pakar

Sistem pakar pertama kali dikembangkan oleh komunitas AI pada

pertengahan tahun 1960. Sistem pakar yang pertama kali muncul adalah General-

purpose Problem Solver (GPS) yang dikembangkan oleh Newel dan Simon. GPS

(dan program-program yang serupa) ini mengalami kegagalan karena cakupannya

terlalu luas sehingga terkadang justru meninggalkan pengetahuan-pengetahuan

penting yang seharusnya disediakan (Kusrini, 2006).

Pada pertengahan tahun 1960-an, terjadi pergantian dari program serba

bisa (general-purpose) ke program yang spesial (special-purpose) dengan

dikembangkannya DENDRAL oleh E. Feigenbaum dari Universitas Stanford dan

kemudian diikuti oleh MYCIN.

Pada pertengahan tahun 1970-an, beberapa expert system mulai muncul.

Sebuah pengetahuan kunci yang dipelajari saat itu adalah kekuatan dari expert

system berasal dari pengetahuan spesifik yang dimilikinya, bukan dari

formalisme-formalisme khusus dan pola penarikan kesimpulan yang

digunakannya.

Awal 1980-an teknologi expert system yang mula-mula dibatasi oleh

suasana akademis mulai muncul sebagai aplikasi komersial, khususnya XCON,

XSEL (dikembangkan dari R-1 pada Digital Equiptment Corp.), dan CATS-1

(dikembangkan oleh General Electric). Sistem pakar untuk melakukan diagnosis

kesehatan telah dikembangkan sejak pertengahan tahun 1970. Sistem pakar untuk

melakukan diagnosis pertama dibuat oleh Bruce Buchanan dan Edward Shortliffe



18

di Stanford University. Sistem ini diberi nama MYCIN (Heckerman, 1986)

dikutip dari (Kusrini, 2006).

MYCIN merupakan program interaktif yang melakukan diagnosis

penyakit meningitis dan infeksi bacremia serta memberikan rekomendasi terapi

antimikroba. MYCIN mampu memberikan penjelasan atas penalarannya secara

detail. Dalam uji coba, MYCIN mampu menunjukkan kemampuan seperti seorang

spesialis. Meskipun MYCIN tidak pernah digunakan secara rutin oleh dokter,

MYCIN merupakan inferensi yang bagus dalam kecerdasan buatan yang lain

(Kusrini, 2006).

2.3.2 Keuntungan Sistem Pakar

Secara garis besar, banyak manfaat yang dapat diambil dengan adanya

Sistem Pakar, antara lain (Kusrini, 2006):

a. Memungkinkan orang awam bisa mengerjakan pekerjaan para ahli.

b. Dapat berkerja dengan inforamsi yang tidak lengkap/tidak pasti.

c. Meningkatkan output dan produktivitas. Sistem pakar dapat berkerja

lebih cepat dari manusia. Keuntungan ini berarti mengurangi jumlah

pekerja yang dibutuhkan, dan akhirnya akan merekdusi biaya.

d. Meningkatkan kualitas.

e. Mampu beroperasi dalam lingkungan yang berbahaya.

f. Memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah yang kompleks.

g. Memiliki reliabilitas (handal).

h. Meningkatkan kapabilitas sistem komputer.

i. Membuat peralatan yang kompleks, lemih mudah dioperasiakan

karena sistem pakar dapat melatih pekerja yang tidak berpengalaman.

j. Sistem pakar tidak dapat lelah/bosan. Juga konsisten dalam

memberikan jawaban dan selalu memberikan perhatian penuh.

k. Menghemat waktu dalam pengambilan keputusan.

2.3.3 Kelemahan Sistem Pakar

Disamping memiliki beberapa keuntungan, Sistem Pakar juga memiliki

beberapa kelemahan, antara lain (Kusrini. 2006):
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a. Biaya yang diperlukan untuk membuat dan memeliharanya sangat

mahal.

b. Sulit dikembangkan. Hal ini tentu saja erat kaitannya dengan

ketersediaan pakar dibidangnya.

c. Sistem Pakar tidak 100% bernilai benar.

2.3.4 Ciri Ciri Sistem Pakar

Adapun ciri-ciri sistem pakar adalah:

1. Terbatas pada bidang yang spesifik.

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

tidak pasti.

3. Dapat mengemukakan rangkaian alasan yang diberikan dengan cara

yang dapat dipahami.

4. Berdasarkan pada rule/kaidah tertentu.

5. Dirancang untuk dapat dikembangkan secara bertahap.

6. Outputnya bersifat nasehat/anjuran.

7. Outputnya tergantung dari dialong dengan user.

8. Knowledge base dan inference engine terpisah.

2.3.5 Kategori Masalah dan Aplikasi Sistem Pakar

Banyak masalah yang dapat diagkat menjadi aplikasi sistem pakar. Secara

garis besar aplikasi sistem pakar dapat dikelompokkan kedalam beberapa

kategori, diantaranya (Sri hartati dan Sari iswanti, 2013):

1. Interpretasi – membuat kesimpulan atau deskripsi dari sekumpulan

data mentah.

2. Prediksi – memproyeksikan akibat-akibat yang dimungkinkan dari

situasi-situasi tertentu.

3. Diagnosis – menentukan fungsi sebab malfungsi dalam situasi

kompleks yang didasarkan pada gejala-gejala yangteramati.

4. Desain – menentukan konfigurasi komponen-komponen sistem yang

cocok dengan tujuan-tujuan kinerjatertentu yang memenuhi kendala-

kendala tertentu.
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5. Perencanaan–merencanakan serangkaian tindakan yang akan dapat

mencapaia sejumlah tujuan dengan kondisi awal tertentu.

6. Debugging dan Repair – menentukan dan menginterpretasikan cara-

cara untuk mengatasi malfungsi.

7. Instruksi – mendeteksi dan mengoreksi defisiensi dalam pemahaman

domain subyek.

8. Pengendalian – mengatur tingkah laku suatu environment yang

kompleks.

9. Selection – mengidentifikasi pilihan terbaik  dari sekumpulan (list)

kemungkinan.

10. Simulation – pemodelan interaksi antara komponen-komponen sistem.

11. Monitoring – membandingkan hasil pengamatan dengan kondisi yang

diharapkan.

2.3.6 Konsep Dasar Sistem Pakar

Konsepdasar sistem pakar meliputi enem hal berikut ini (T.Sutojo dkk,

2011).

1. Kepakaran (Expertise)

Kepakaran meeerupakan suatu pengetahuan yang diperoleh dari

pelatihan, membaca, dan pengalaman. Kepakaran inilah yang

memungkinkan para ahli dapat mengambil keputusan lebih cepat dan

lebh baik daripada seseorang yang bukan pakar. Kepakaran itu sendiri

meliputi pengetahuan tentang:

1. Fakta-fakta tentang bidang permasalahan tertentu.

2. Teori-teori tentang bidang permasalahan tertentu.

3. Aturan-aturan dan prosedur-prosedur menurut bidang

permasalahan umumnya.

4. Aturan heuristic yang harus dikerjakan dalam suatu situasi

tertentu.

5. Strategi global untuk memecahkan permasalahan.

6. Pengetahuan tentang pengetahuan (meta Knowledge).
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2. Pakar (Expert)

Pakar adalah orang yangmempunyai pengetahuan, pengalaman, dan

metode khusus, serta mampu menerapkanya untuk memecahkan

masalah atau memberi nasehat. Seseorang yang pakar harus mampu

menjelaskan dan mempelajari hal-hal baru yang berkaitan dengan

topik permaslahan, jika perlu harus mampu menyusun kembali

pengetahuan-pengetahuan yanng didapatkan, dan dapat memecahkan

aturan-aturan serta menentukan relevansi kepakaranya. Jadi

seorangpakar harus mampu melakukan kegiatan-kegiatan berikut:

1. Mengenali dan memformulasikan permasalahan.

2. Memecahkan permasalahan secara ccepat dan tepat.

3. Menerangkan pemecahanya.

4. Belajar dari pengalaman.

5. Merestrukturisasi pengetahuan.

6. Memecahkan aturan-aturan.

7. Menentukan relevansi.

3. Pemindahan Kepakaran (Transfering Expertise)

Tujuan dari sistem pakar adalah memindahkan kepakaran dari pakar

kedalam komputer, kemudian ditransfer kepada orang lain yang bukan

pakar. Proses ini melibatkan empat kegiatan, yaitu:

1. Akuisi pengetahuan (dari pakar atau sumber lain).

2. Representasi pengetahuan (pad komputer).

3. Inferensi pengetahuan.

4. Pemindahan pengetahuan ke pengguna.

4. Inferensi (Inferensing)

Inferensi adalah sebuah prosedur (Program) yang mempunyai

kemampuan dalam melakukan penalaran. 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
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oleh sistem pakar. Tugas mesin inferensi adalah mengambil

kesimpulan berdasarkan basis pengetahuan yang dimiliki.

5. Aturan-Aturan (Rule)

Kebanyakan software sistem pakar komersial adalah sistem yang

berbasis rule (rule-based-system), yaitu pengetahuan disimpan

terutama dalam bentuk rule, sebagai prosedur-prosedur pemecah

masalah.

6. Kemampuan menjelaskan (Explanation Capability)

Fasilitas lain dari sistem pakar adalah kemampuannya untuk

menjelaskan saran atau rekomendasi yang diberikan. Penjelasan

dilakukan dalam subsistem yang disebut subsistem penjelasan

(explanation). Bagian dari sistem ini memungkinkan sistem untuk

memeriksa penalaran yang dibuatnya sendiri dan menjelaskan operasi-

operasinya.

2.3.7 Perbandingan sistem pakar dan sistem konvensional

Berikut ini adalah perbedaan sistem konvensional dan sistem pakar adalah

(T.Sutojo dkk, 2011):

Tabel 2.2: Perbedaan Sistem Konvensional dan Sistem Pakar

No Sistem Konvensional Sistem Pakar

1 Informasi dan pemrosesan

umumnya digabung dalam satu

program sequential.

Basis pengetahuan terpisah dari

mekanisme pemrosesan (inferensi).

2 Program tidak pernah salah

(kecuali pemrogramnya yang

salah).

Program bisa saja melakukan

kesalahan

3 Tidak menjelaskan mengapa input

dibutuhkan atau bagaimana hasil

diperoleh.

Penjelasan (explanation)

merupakan bagian dari sistem

pakar.
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4 Data harus lengkap. Data tidak harus lengkap.

5 Perubahan pada program

merepotkan.

Perubahan pada kaidah dapat

dilakukan dengan mudah.

6 Sistem bekerja jika sudah lengkap. Sistem dapat bekerja hanya dengan

kaidah yang sedikit.

7 Eksekusi secara algoritmik (step-

by-step).

Eksekusi dilakukan secara

heuristik dan logik.

8 Manipulasi efektif pada database

yang besar.

Manipulasi efektif pada basis

pengetahuan yang besar.

9 Efisiensi adalah tujuan utama. Efektivitas adalah tujuan utama.

10 Data kuantitatif. Data kualitatif.

11 Representasi data dalam numerik. Representasi pengetahuan dalam

simbol.

12 Menangkap, menambah dan

mendistribusikan data numerik

atau informasi.

Menangkap, menambah dan

mendistribusi pertimbangan dan

pengetahuan.

Sumber: T.Sutojo dkk (2011)

2.3.8 Struktur Sistem Pakar

Sistem pakar terdiri dari dua bagian pokok, yaitu: lingkungan

pengembangan (development environment) dan lingkungan konsultasi

(consultation environment). Lingkungan pengembangan digunakan sebagai

pembangun sistem pakar baik dari segi pembangunan komponen maupun basis

pengetahuan. Lingkungan konsultasi digunakan oleh seseorang yang bukan ahli

untuk berkonsultasi.
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Gambar 2.1 berikut ini merupakan struktur dari sistem pakar (T.Sutojo dkk,

2011).

Gambar 2.1 Struktur Sistem Pakar

(Sumber: Buku Kecerdasan Buatan, 2011)

Komponen-komponen yang terdapat dalam arsitektur atau struktur sistem pakar

(T.Sutojo dkk, 2011):

1. Antarmuka Pengguna (User Interface)

Antarmuka merupakan mekanisme yang digunakan oleh pengguna

dan sistem pakar untuk berkomunikasi. Antarmuka menerima

informasi dari pemakai dan mengubahnya ke dalam bentuk yang dapat

diterima oleh sistem. Selain itu antarmuka menerima dari sistem dan

menyajikannya ke dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh pemakai.

2. Basis Pengetahuan

Basis pengetahuan mengandung pengetahuan untuk pemahaman,

formulasi, dan penyelesaian masalah. Basis pengetahuan terdiri dari

dua elemen dasar, yaitu:

a. Fakta, misalnya situasi, kondisi, atau permasalahan yang ada.
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b. Rule (aturan), untuk mengarahkan penggunaan pengetahuan

dalam memecahkan masalah.

3. Mesin/Motor Inferensi (Inference Engine)

Komponen ini mengandung mekanisme pola pikir dan penalaran yang

digunakan oleh pakar dalam menyelesaikan suatu masalah. Mesin

inferensi adalah program komputer yang memberikan metodologi

untuk penalaran tentang informasi yang ada dalam basis pengetahuan

dan dalam workplace, dan untuk memformulasikan kesimpulan. Ada

tiga teknik pengendalian yang digunakan, yaitu Forward Chaining,

Backward Chaining, dan gabungan dari kedua teknik terebut.

4. Daerah kerja (Blackboard)

Merupakan area dari sekumpulan memori kerja (working memory),

digunakan untuk merekam kejadian yang sedang berlangsung

termasuk keputusan sementara. Tiga tipe keputusan yang dapat

direkam Blackboard, yaitu:

a. rencana : bagaimana menghadapai masalah.

b. agenda : aksi-aksi potensial yang sedang menunggu untuk

dieksekusi.

c. Solusi : calon aksi yang akan dibaangkitkan.

5. Antarmuka Pengguna (User Interface)

Digunakan sebagai media komunikasi antara pengguna dan sistem

pakar. Komunikasi ini paling bagus jika disajikan dalam bahasa alami

dan dilengkapi dengan grafik, menu, formulir elektronik. Pada bagian

ini akan terjadi dialong antara sistem pakar dan pengguna.

6. Subsistem Penjelasan (Explanation Subsystem)

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.
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7. Sistem Perbaikan Pengetahuan

Pakar memiliki kemampuan untuk menganalisis dan meningkatkan

kinerjanya serta kemampuan untuk belajar dari kinerjanya.

Kemampuan tersebut adalah penting dalam pembelajaran

terkomputerisasi, sehingga program akan mampu menganalisis

penyebab kesuksesan dan kegagalan yang dialaminya dan juga

mengevaluasi apakah pengetahuan-pengetahuan yang ada masih

cocok untuk digunakan di masa mendatang.  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 yang

membutuhkan solusi, saran, atau pelatihan dari berbagai permasalahan

yang ada.

2.3.9 Pemakai Sistem Pakar

Sistem pakar digunakan oleh (kusrini, 2006):

1. Orang awam yang bukan pakar untuk meningkatkan kemampuan

mereka dalam memecahkan masalah.

2. Pakar sebagai asisten yang berpengetahuan.

3. Memperbanyak/menyebarkan sumber pengetahuan yang semakin

langka.

Sistem pakar merupakan program yang dapat menggantikan keberadaan

seorang pakar. Alasan mendasar mengapa sistem pakar dikembangkan untuk

mengantikan seorang pakar :

1. Dapat menyediakan kepakaran setiap waktu dan diberbagai lokasi.

2. Secara otomatis mengerjakan tugas-tugas rutin yang membutuhkan

seorang pakar.

3. Seorang pakar akan pensiun dan pergi.

4. Menghadirkan atau menggunakan jasa seorang pakar memerlukan

biaya mahal.

5. Kepakaran dibutuhkan juga pada lingkungan yang tidak bersahabat.
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2.3.10 Orang yang terlibat dalam sistem pakar

Untuk memahami perancangan sistem pakar, perlu dipahamai mengenai

siapa saja yang berinteraksi dengan sistem. Mereka adalah (kusrini, 2006):

a. Pakar (domain expert): seseorang ahli yang dapat menyelesaikan

masalah yang sedang diusahakan untuk dipecahkan oleh sistem.

b. Pembangun pengetahuan (knowledge engineer): seseorang yang

menerjemahkan pengetahuan seorang pakar dalam bentuk deklaratif

sehingga dapat digunakan oleh sistem pakar.

c. Pengguna (user): seseorang yangberkonsultasi dengan sistem untuk

mendapatkan saran yang disediakan oleh pakar.

d. Pembanguan sistem (system engineering): seseorang yang membuat

antar muka pengguna, merancang bentuk basis pengetahuan secara

deklaratif dan mengimplementasikan mesin iferensi.

Seseoranga pakar/ahli (human expert) adalah seorang individu yang

memilikki kemampuan pemahaman yang superior atas suatu masalah. Misalnya:

seorang dokter, penasehat keuangan, pakar mesin mobil, dll. Seorang pakar

memiliki kemampuan :

1. Dapat mengenali (recognizing) dan merumuskan masalah.

2. Menyelesaikan masalah dengan cepat dan tepat.

3. Menjelaskan solusi.

4. Belajar dari pengalaman.

5. Restrukturisasi pengetahuan.

6. Menentukan relevansi/hubungan.

7. Memahami batas kemampuan.

Kepakaran atau keahlian merupakan pemahaman yang luas dari tugas atau

pengetahuan spesifik yang diperoleh dari pelatihan, membaca dan pengalaman.

Jenis-jenis pengetahuan yang dimiliki dalam kepakaran:

1. Teori-teori dari permaslahan.

2. Aturan dan prosedur yang mengacu pada area permasalahan.

3. Aturan (heuristik) yang harus dikerjakan pada situasi yang harus

terjadi.
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4. Strategi global untuk menyelesaikan berbagai jenis masalah.

5. Meta-knowledge (pengetahuan tentang pengetrahuan).

6. Fakta-fakta.

Pemilihan seseorang sebagai domain expert, hendaknya memperhatikan hal-hal

berikut(Kusrini, 2006):

1. Orang yang memiliki keterampilan (skill) dan pengetahuan

(knowledge) untuk menyelesaikan masalah khusu dengan cara-cara

yang superior dibanding orang kebanyakan.

2. Memiliki pengetauan kepakaran.

3. Memiliki keterampilan problem-solving yang efisien.

4. Dapat mengomunikasikan pengetahuan.

5. Dapat menyediakan waktu.

6. Dapat berkerja sama.

2.4 Metode Inferensi

Pada sistem pakar berbasis rule domain pengetahuan direpsentasikan

dalam sebuah kumpulan rule berbentuk IF_THEN, sedangkan data

direpsentasikan dalam sebuah kumpulan fakta-fakta tentang kejadian saat ini.

Mesin Iferensi membandingkan dengan masing-masing rule yang tersimpan

dalam basis pengetahuan dengan fakta fakta yang terdapat dalam database. Jika

bagian IF (kondisi) dari rule cocok dengan fakta, maka rule dieksekusi dan bagian

THEN (aksi) diletakkan dalam database sebagai fakta baru yang ditambahkan

(T.Sutojo dkk,2011).

2.4.1 Runut Maju (Forward Chaining)

Runut maju merupakan proses perunutan yang dimulai dengan

menampilkan kumpulan data atau fakta yang meyakinkan menuju konklusi akhir.

Runut maju bisa juga disebut sebagai penalaran (forward chaining) atau pencarian

yang dimotori data (data driven search). Jadi dimulai dari premis-premis atau

informasi masukan (if) dahulu kemudian menuju konklusi atau drived information

(then) atau dapat dimodelkan sebagai berikut:

IF (informasi masukan)
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THEN (konklusi)

Informasi masukan dapat berupa data, bukti, temuan, atau pengamatan.

Sedangakan konklusi dapat berupa tujuan, hipotesa, penjelasan, atau diagnosis.

Sehingga jalanya penalaran runut maju dapat dimulai dari data menuju tujuan,

dari bukti menuju hipotesa, dari temuan menuju penjelasan, atau dari pengamatan

menuju diagnosa (Sri hartati dan Sari iswanti, 2013).

2.4.2 Runut Balik (Backward Chaining)

Runut balik merupakan metode penalaran kebalikan dari metode runut

maju. Proses penalaran runut balik dimulai dengan tujuan/goal kemudian merunut

balik ke jalur yang akan menggarahkan ke goal tersebut, mencari bukti-bukti

bahwa bagian kondisi terpenuhi. Jadi secara umum runut balik itu diaplikasikan

ketika tujuan atau hipotesis yang dipilih itu sebagai titik awal penyelesaian

masalah. Disebut juga goal-driven search. Runut balik dimodelkan sebagai

berikut: (Sri hartati dan Sari iswanti, 2013).

Tujuan,

IF (kondisi)

Runut balik disebut juga goal-driven resoning, merupakan cara yang

efisien untuk memecahkan masalah yang dimodelkan sebagai masalah pemilihan

terstruktur. Tujuan dari inferensi ini adalah mengambil pilihan yang terbaik dari

banyak kemungkinan. Metode inferensi runut balik ini cocok digunakan untuk

memecahkan masalah diagnosis (Schnupp, 1989) dikutip dari (Kusrini, 2008).

2.5 Metode Search

Pada dasarnya teknik searching digunakan untuk pencarian. Untuk

mengukur performa metode pencarian, terdapa empat kriteria yang dapat

dilakukan (Russel, Struart and Norving, Peter, 1995, “Artificial Intelligence: A

Modren Approach”,prentice Hall International , Inc), yaitu (T.Sutojo dkk,2011):

1. Completeness: apakah metode tersebut menjamin adanya solusi jika

solusinya ada.

2. Time Complexity: berapa lama waktu yan diberikan untuk menemukan

solusi tersebut.
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3. Space Complexity: berapa banyak memori yang dibutuhkan untuk

menemukan solusi tersebut.

4. Optimality: apakah metode tersebut menjamin menemukan solusi

terbaik jika terdapat beberapa solusi yang berbeda.

2.5.1 Pencarian Melebar Pertama (Breath-First Search)

Pada metode Breath-First Search, semua node pada level n akan

dikunjungi terlebih dahulu sebelum mengunjungi node-node pada level n+1.

Pencarian dimulai dari node akar terus kelevel ke-1 dari kiri ke kanan, kemudian

berpindah kelevel berikutnya, demikian juga dari kiri ke kanan hingga

ditemukanya goal.

Dalam node BFS, node anak yang telah dikunjungi disimpan dalam suatu

queue (antrian). Queue ini digunakan untuk mengacu simpul-simpul yang

bertetangga denganya yang akan dikunjungi sesuai dengan urutan antrian

(T.Sutojo dkk,2011).

2.5.2 Penelusuran Mendalam Pertama (Depth First Search)

Pencarian mendalam pertama ( Depth First Search) ialah suatu proses

pencaraian yang dilakukan pada semua anaknya sebelum melakukan pencarian ke

node-node yang selevel. Pencarian dimulai dari node akar ke level yang lebih

tinggi. Proses ini diulang terus hingga ditemukan goal.

Dalam algoritma DFS, node yang telah dikunjungi disimpan dalam sebuah

stack (tumpukan). Stack ini digunakan untuk mengacu node-node yang akan

dikunjungi sesuai urutan tumpukan (masuk terakhir keluar pertama) dan

mempermudah proses runut balik, jika node sudah tidak mempunyai anak (node

pada kedalaman maksiaml) (T.Sutojo dkk,2011).

2.6 Logika Frame (Bingkai)

Frame pertama kali ditemukan oleh Marvin Minsky pada 1970. Menurut

Minsky, frame dapat di pandang sebagai struktur data yang digunkan untuk

mempresentasikan pengetahuan yang didasarkan pada karakteristik yang sudah

dikenal, yang merupakan pengalaman-pengalaman. Seperti banyak konsep dalam
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repsentasi jaringan simentik, frame merupakan kumpulan pengetahuan tentang

suatu objek tertentu, peristiwa, lokasi, situasi, dan lain-lain.(T.Sutojo dkk, 2011).

Frame terdiri dari dua elem dasar, yaitu slot dan subslot. Slot merupakan

kumpulan atribut atau properti yang menjelaskan objek yang direpsentasikan oleh

frame. Sedangkan subslot menjelaskan pengetahuan atau prosedur dari atribut

pada slot. Slot dalam frame berisi beberapa informasi sebagai berikut.(T.Sutojo

dkk, 2011).

1. Informasi indentifikasi frame.

2. Hubungan frame dengan frame yang lain.

3. Penggambaran persyaratan yang dibutuhkan frame.

4. Informasi prosedural untuk menggunakan struktur yang digambarkan.

5. Informasi default frame.

6. Informasi baru.

Sedangkan, subslot terdiri dari beberapa bentuk, antara lain:

1. Value: nilai dari suatu atibut.

2. Default: nilai yang digunakan jika slot kosong atau tidak

dideskripsikan pada instansi frame.

3. Range: jenis informasi yang muncul pada slot.

4. If added: berisi informasi tindakan yang akan dikerjakan jika nilai slot

diisi.

5. If needed: sublot ini digunakan pada kasus di mana tidak ada value

pada slot.

6. Other: slot dapat berisi frame, rule, jaringan semantik ataupun tipe

lain dari informasi.

Perhatikan contoh hierarki dari sebuah pengetahuan tentang hewan

berikut.
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Gambar 2.2 Hierarki pengetahuan tentang hewan

(Sumber: Buku Kecerdasan Buatan, 2011)

Contoh tersebut menunjukkan hierarki pada hewan, dengan kelas yang paling

umum berada diatas. Apabila hierarki tersebut dirunut secara menurun, kita

menemukan kelas yang lebih khusus dan lebih spesifik dari sebuah hewan. Di

bagian paling bawah, yang dihubungkan oleh garis putus-putus, adalah contoh

dari kelas tertentu. Jadi Sylvester adalah salah satu dari kucing dan Tweety Pie

adalah salah satu dari burung kenari tertentu.

2.7 Identifikasi

Dikutip dari artikel www.kumpulanistilah.com Identifikasi adalah

pemberian tanda-tanda pada golongan barang-barang atau sesuatu. Hal ini perlu,

oleh karena tugas identifikasi ialah membedakan komponen-komponen yang satu

dengan yang lainnya, sehingga tidak menimbulkan kebingungan. Dengan

identifikasi dapatlah suatu komponen itu dikenal dan diketahui masuk dalam

golongan mana.(www.kumpulanistilah.com, 2013).
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2.7.1 Identifikasi dalam bahasa

Identifikasi adalah kecenderungan dalam diri seseorang untuk menjadi

sama dengan orang lain. Orang lain yang menjadi sasaran identifikasi dinamakan

idola.Identifikasi merupakan bentuk lebih lanjut dari proses imitasi dan sugesti

yang pengaruhnya sangat kuat. (www.kumpulanistilah.com, 2013).

2.7.2 Identifikasi dalam Psikologi

Identifikasi adalah proses psikologis dimana subjek dilihat dari beberapa

asimilasi aspek, sifat, atau atribut lainnya dan ditransformasikan, seluruhnya atau

sebagian, setelah model yang lain telah ada. Identifikasi ini dapat menentukan

kepribadian seseorang. (www.kumpulanistilah.com, 2013).

2.8 Periode Perkembangan

Untuk keperluan pemahaman dan pengorganisasian perkembangan

seorang anak biasanya digambarkan dengan periode, dengan batasan umur

tertentu. Pengelompokan periode yang paling umum dipakai mengambarkan

perkembangan anak dalam urutan berikut ini (Santrock,2011):

2.8.1 Masa Prenatal (Prenatal Period)

Adalah masa sejak pemeliharaan sampai kelahiran kurang lebih selama

sembilan bulan, selama masa menabjubkan ini, satu sel tunggal bertumbuh

menjadi sebuah organisasi, lengkap dengan otak dan kemampuan perilaku.

2.8.2 Masa Bayi (Ifancy)

Adalah masa perkembangan yang berlangsung sejak masa kelahiran

sampai seketika usia 18-24 bulan, bayi adalah masa berketergantungan tingkat

tinggi pada orang dewasa. kemampuan berbicara, kemampuan mengorganisasikan

indra dan tindakan fisik, kemampuan berfikir dalam simbol serta kemampuan

meniru dan belajar dari orang-orang.

2.8.3 Masa Kanak-Kanak (Early Childhood)

Adalah masa perkembangan sejak berakhirnya masa bayi sampai usia

sekitar 5 atau 6 tahun. Terkadang masa ini disebut sebagai masa prasekolah.

Selama masa ini anak kecil belajar lebih mandiri dan merawat diri sendiri.

Menggembangkan keterampilan kesiapan bersekolah (mengikuti instruksi
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mengenal huruf), serta menghabiskan banyak waktu untuk bermain dan bersama

dengan teman sebaya. Masa ini biasanya ditandai dengan masuknya anak kekelas

satu.

2.8.4 Masa Kanak-Kanak Menengah dan Akhir (Midlle And Late

Childhood)

Adalah masa perkembangan pada usia 6-11 tahun. Terkadang periode ini

disebut juga dengan masa sekolah dasar. Anak menguasai keterampilan membaca,

menulis, serta aritmatika. Dan secara formal berhadapan langsung dengan dunia

yang lebih besar lengkap dengan budayanya. Prestasi adalah tema sentral dalam

dunia mereka dan kontrol diri meningkat.

2.8.5 Masa Remaja (Adolescence)

Adalah masa perkembangan yang merupakan transisi dari masa kanak-

kanank kemasa dewasa awal, dimulai pada usia 10-12 tahun dan berakhir pada

usia 18-22 tahun. Masa remaja dimulai dengan perubahan fisik yang cepat.

Pertambahan tinggi dan berat badan yang dramastis, perubahan bentuk tubuh; dan

perkembangan karakteristik seksual seperti membesarnya payu dara, pertumbuhan

bulu pubes dan wajah, serta pertumbuhan suara yang menjadi semakin

berat.tuntunan akan kebebasan dan identitas adalah sifat utama dari periode ini.

Lebih banyak waktu yang dihabiskan diluar keluarga, pemikiran mulai lebih

abstrak, idealis dan logis.

2.9 Gaya Berfikir

Definisi yang paling umum dari berfikir dikutip dari http://psikologi.or.id

adalah berkembangnya ide dan konsep di dalam diri seseorang. Perkembangan ide

dan konsep ini berlangsung melalui proses penjalinan hubungan antara bagian-

bagian informasi yang tersimpan di dalam diri seseorang yang berupa pengertian-

pengertian. “Berpikir” mencakup banyak aktivitas mental. Kita berpikir saat

memutuskan barang apa yang akan kita beli di toko. Kita berpikir saat mencoba

memecahkan ujian yang diberikan di kelas. Kita berpikir saat menulis artikel,

menulis makalah, menulis surat, membaca buku, membaca koran, merencanakan

liburan, atau mengkhawatirkan suatu persahabatan yang terganggu.
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Berpikir adalah suatu kegiatan mental yang melibatkan kerja otak.

Walaupun tidak bisa dipisahkan dari aktivitas kerja otak, pikiran manusia lebih

dari sekedar kerja organ tubuh yang disebut otak. Kegiatan berpikir juga

melibatkan seluruh pribadi manusia dan juga melibatkan perasaan dan kehendak

manusia. Memikirkan sesuatu berarti mengarahkan diri pada obyek tertentu,

menyadari secara aktif dan menghadirkannya dalam pikiran kemudian

mempunyai wawasan tentang obyek tersebut.

Berpikir juga berarti berjerih-payah secara mental untuk memahami

sesuatu yang dialami atau mencari jalan keluar dari persoalan yang sedang

dihadapi. Dalam berpikir juga termuat kegiatan meragukan dan memastikan,

merancang, menghitung, mengukur, mengevaluasi, membandingkan,

menggolongkan, memilah-milah atau membedakan, menghubungkan,

menafsirkan, melihat kemungkinan-kemungkinan yang ada, membuat analisis dan

sintesis menalar atau menarik kesimpulan dari premis-premis yang ada,

menimbang, dan memutuskan. (http://psikologi.or.id, 2013).

Sistem identifikasi V-A-K membedakan bangaimana kita menyerap

informasi. Untuk menentukan dominasi otak dan bagaimana kita memproses

informasi, mode ini awalnya dikembangkan oleh Anthony Gregorc, profesor di

bidang kurikulum dan pengajaran di Universitas Connectcut. Kajian

investigatifnya menyimpulkan adanya dua kemungkinan dominasi otak (Deporter

dan Hernacki,2011):

1. Persepsi konkret dan abstrak, dan

2. Kemampuan pengaturan secara sekuensial (linear) dan acak

(nonlinear)

Dari dua poin diatas dapat dipadukan menjadi empat kombinasi kelompok

perilaku yang disebut gaya berfikir. Keempat gaya berfikir itu adalah : sekuensial

konkret, sekuensial abstrak, acak konkret, acak abstrak. Orang yang termasuk

dalam dua kategori sekuensial cendrung memiliki otak kiri, sedang orang-orang

yang berfikir secara acak biasanya termasuk dalam dominasi otak kanan.
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2.9.1 Sekuensial Konkret

Seperti yang ditujukan istilah ini,pemikir Sekuensial Konkret (SK)

berpegang pada kenyataan dan proses informasi dengan cara yang teratur, linear,

dan sekuensial.Bagi para SK, realitas terdiri dari apa yang dapat mereka ketahui

melalui indra fisik mereka, yaitu indra penglehitan, peraba, pendengaran, perasa,

dan penciuman. Mereka memperhatikan dan mengginggat realitas dengan mudah

dan mengingaat fakta-fakta, informasi, rumus-rumus, aturan-aturan khusus

dengan mudah. Catatan atau makalah adalah cara baik bagi orang-orang ini untuk

belajar. Pelajar SK harus mengatur tugas-tugas menjadi proses tahap demi tahap

dan berusaha keras untuk mendapatkan kesempurnaan pada setiap tahap.Mereka

sangat suka pengarahan dan prosedur khusus. Karena kebanyakan dunia bisnis

diatur dengan cara ini, mereka menjadi orang-orang bisnis yang sangat baik

(Deporter dan Hernacki,2011).

Beberapa kiat bagi orang-orang dengan gaya berfikir Sekuensial Konkret.

1. Bangunlah kekuatan organisasi anda

Aturlah minggu-minggu dan hari-hari anda secara relistis, rencanakan

sebelumya berapa lama waktu yang anda perlukan untuk proyek anda.

2. Ketahuilah semua detail yang diperlukan.

Pastikan anda mengetahui segala sesuatu yang anda buruhkan untuk

menyelesaikan suatu tugas.

3. Pecah-pecah masalah tugas menjadi beberapa tahap

Tentukan tenggat waktu supaya anda tidak merasa harus terburu-buru.

4. Aturlah lingkungan kerja yang tentram

Ketahuilah apa saja yang dapat mengganggu konsentrasi anda dan

musnakan itu.

2.9.2 Acak Konkret

Pemikir tipe ini mempunyai sikap yang diiringi dengan perilaku yang

kurang terstruktur. Seperti pemikir sekuensil konkret, meraka berdasarkan pada

kenyataan, tetapi ingin melakukan pendekatan coba-salah (trial and error).

Karenamya, mereka sering melakukan lompatan intuitif yang diperlukan untuk

pemikiran kreatif yang sebenarnya.
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Mereka mempunyai dorongan kuat untuk menemukan alternatif dan

mengerjakan segala sesuatu dengan cara mereka sendiri. Waktu bukanlah prioritas

bagi orang-orang AK, mereka cendrung tidak memedulikanya, terutapa jika

sedang terlibat dalam situasi yang menarik. Mereka lebih terorientasi pada proses

daripada hasil, akibaatnya proyek-proyek sering kali tidak berjalan sesuai dengan

yang mereka rencanakan karena kemungkinan-kemungkinan yang muncul dan

mengundang ekplorasi selam proses (Deporter dan Hernacki,2011).

Beberapa kiat bagi orang-orang dengan gaya berfikir Acak Konkret.

1. Gunakan kemempuan berfikir divergen andayang lain.

Percaya bahwa melihat segala sesuatu lebih daripada satu pandang

adalah hal yan baik. Temukan ide-ide alternatif dan eksploritas

semuanya. Ciptakan ide-ide daripada sekedar menilainya. Peliharalah

sikap selalu bertanya.

2. Siapkan diri anda untuk memecahkan masalah

Libatkan diri dengan proyek yang memerlukan pemecahan masalah,

atau kerjakanlah tugas anda sendiri dengan memunculkan pertanyaan

dan memecahkanya.

3. Periksa waktu anda

Berikan diri anda tenggat waktu untuk setiap tahap dari tugas anda

dan kemudian usahakan untuk menyelesaikanya tepat waktu.

4. Terimalah kebutuhan anda untuk berubah

Ketika segala sesuatunya tampak mulai membosankan, buatlah

perubahan-perubahan kecil untuk tetap menajamkan pikiran anda,

walaupun itu berarti berpindah ke ruangan atau tempat lain.

5. Carilah dukungan

Carilah orang-orang yang menghargai pemikiran divergen kaarena hal

ini akan membantu anda merasa yakin pada diri anda.

2.9.3 Acak Abstrak

Dunia “nyata” untuk pelajar Acak Abstrak adalah dunianya diselubungi

perasaan dan emosi. Mereka tertarik pada nuansa dan sebagian lagi cenderung

pada mistisme. Pikiran AA menyerap ide-ide, informasi, dan kesan dan
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mengaturnya dengan refleksi. Mereka mengingat dengan sangat baik jika

informasi dipersonifikasikan. Perasaan juga dapat lebih meningkatkan atau

mempengaruhi belajar mereka.

Mereka merasa dibatasi ketika berada di lingkungan yang sangat teratur

sehiga anda tidak akan menemukan banyak dari mereka bekerja di perusahaan

asuransi, bank, atau sejenisnya. Mereka berkiprah di lingkungan yang tidak teratur

yang berkaitan dengan orang-orang.

Pemikir AA mengalami peristiwa secara holistik, mereka perlu melihat

keseluruhan gambar keseluruhan, bukan bertahap. Dengan alasan inilah, meraka

akan terbantu jika mengetahui bangaima segala sesuatu terhubung dengan

keseluruhanya sebelum masuk ke dalam detail.

Walaupun orang-orang tipe ini cukup banyak jumlahnya, namun dunia

tidak akan berjalan dengan gaya ini. Orang-orang dengan cara berfikir seperti ini

berkerja dengan baik dalam situasi-situasi yan kreatif dan harus berkerja lebih giat

dalam situasi yang lebih teratur (Deporter dan Hernacki,2011).

Beberapa kiat bagi orang-orang dengan gaya berfikir Acak Abstrak.

1. Gunakan kemampuan alamiah anda untuk bekerja dengan orang-orang

lain.

Carilah rekan-rekan yang dapaat berkerja sama dengan anda, jika anda

harus menyelesaikan satu tugas, tentukan tenggat waktunya, dan

periksalah sesering mungkin.

2. Kenali bagaimana kuatnya emosi mempengaruhi konsentrasi anda

Hindari orang-orang negatif, dan selesaikan persoalan pribadi dengan

cepat. Hal ini dapat mengguras tenga anda.

3. Bangunlah kekuatan untuk belajar dengan asosiasi

Ciptakan asosiasi visual dan verbal. Gunakan metafora, cerita-cerita

konyol, dan ungkapan-ungkapan kreatif lainya membantu anda

mengingat.

4. Lihatlah gambar yang besar

Berkerjalah dari konep yang besar, baru kemudian ke detail-detail

yang ada.
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5. Cermatilah waktu

Berhati-hatilah untuk memberikan waktu yang cukup untuk

menyelesaikan perkerjaan. Mulailah dengan tugas yang paling sulit,

ambil jeda singkat, kemudian pindah ketugas lainnya. Kembalilah

pada tugas yang pertama jika pikiran anda sudah jernih. Tak ada

salahnya dengan mengerjakan lebih dari satu tugas dalam satu waktu.

6. Gunakan isyarat-isyarat visual

Tempelkan catatan pengingaat di mobil anda, di cermin kamr mandi,

atau dimana saja yang anda yakin untuk melihatnya. Warnailah

kalender bulanan dengan kode informasi yang anda perlukan agar

tampak di hadapan anda. Gunakan satu warna untuk keperluan

pribadi, satu warna untuk pekerjaan, satu warna untuk keluarga, dan

seterusnya.

2.9.4 Sekuensial Abstrak

Realitas bagi para pemikir Sekuensial Abstrak adalah dunia teori metafisis

dan pemikiran abstrak. Mereka suka berfikir dalam konsep dan mengganalisis

informasi. Mereka sangat menghargai orang-orang dan peristiwa yang teratur dan

rapi. Proses berfikir mereka logis, rasional dan intelektual. Aktivitas favorit

mereka adalah membaca, dan jika mereka mengerjakan sesuatu mereka akan

melakukan dan memikirkan secara mendalam. Mereka ingin mengetahui sebab-

sebab dibalik akibat dan memahami teori-teori dan konsepnya. Orang-orang ini

adalah filosofi-filosofi besar dan ilmuan-ilmuan peneliti. Biasanya mereka lebih

suka bekerja sendiri dari berkelompok (Deporter dan Hernacki,2011).

Beberapa kiat bagi orang-orang dengan gaya berfikir Sekuensial Abstrak.

1. Latih diri anda berfikir

Ketika memecahkan masalah, ubahlah masalah anda menjadi situasi

toeritis dan pecahkanlah dengan cara itu.

2. Perbanyak rujukan anda

Jika anda terlibat dalam suatu proyek, pastikan untuk membaca segala

sesuatu yang dapat anda baca tentang proyek tersebutagar anda
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mendpatkan semua fakta yang anda inginkan untuk melengkapinya

sesuai standar anda.

3. Upayakanlahketeraturan

Dalam kehidupan dan karir anda, paculah diri anda menuju situasi-

situasi yang sangat teratur. Dalam proyek anda buatlah grafik langkah-

langkah dan waktu yang diperlukan untuk setiap langkah awal.

4. Analisislah orang-orang yang berhubungan dengan anda

Jika anda menggetahu gaya belajar orang lain, maka akan lebih mudah

bagi anda untuk memahami mereka dan membuat mereka memahami

anda.

Tabel 2.3 : Pertanyaan Gaya Berfikir Dari Buku Quantum Learning

No Karakter

1 Imajinatif

2 Investigatif

3 Realistis

4 Analitis

5 Teratur

6 Mudah Beradaptasi

7 Kritis

8 Penuh Rasa Ingin Tahu

9 Suka Berdebat

10 Langsung Pada Permasalahan

11 Suka Mencipta

12 Suka Menghubung-hubungkan

13 Personal

14 Praktis

15 Akademis

16 Suka Berpetualang

17 Tepat

18 Fleksibel
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19 Sistematis

20 Penemu

21 Suka Berbagi

22 Teratur

23 Penuh Perasaan

24 Mandiri

25 Kompetitif

26 Perfeksionis

27 Kooperatif

32 Mau Mengambil Resiko

33 Pembaca

34 Suka Bergaul

35 Mampu Memecahkan Masalah

36 Perencana

37 Penghafal

38 Berasosiasi

39 Berpikir Mendalam

40 Pemulai

41 Pengubah

42 Penilai

43 Spontan

44 Mengharapkan Arahan

45 Berkomunikasi

46 Menemukan

47 Waspada / Hati-hati

48 Menggunakan Nalar

49 Suka Tantangan

50 Suka Berlatih

51 Peduli

52 Memaksa
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53 Menyelesaikan Pekerjaan

54 Melihat Kemungkinan

55 Mendapatkan Gagasan

56 Menafsirkan

57 Mengerjakan

58 Berperasaan

59 Berpikir

60 Bereksperimen

Sumber : Buku Quantum Learning (2011)

2.10 Pengertian Aplikasi

Program aplikasi atau bisa disebut dengan aplikasi merupakan program

yang berjalan pada sistem operasi, dan dibuat untuk membantu pengguna

mengerjakan sesuatu untuk meningkatkan produkvitasnya. Ada banyak sekalai

jenis aplikasi, yaitu (Madkom,2008):

1. Aplikasi Bisnis dan Perkantoran

Aplikasi Bisnis dan Perkantoran didominasi oleh Microsoft Office.

Microsof Office ini memiliki kumpulan aplikasi yang sangat familiar

dengan pengguna, yaitu: Microsof Word, Microsof Excel, Microsof

PowerPoint, Microsof OneNote, Microsof Office Visio, dan Microsof

Access. Sedangakan aplikasi bisnis yang berjalan pada linux antara

laian: Star Officce dan K-Office.

2. Aplikasi untuk Hiburan

Untuk Aplikasi Hiburan, kita mengenal Windows Media Player,

WinAmp, Jet Audio, XingMPEG, dan sebagainya.

3. Aplikasi untuk Komunikasi

Untuk Aplikasi Komunikasi, kita mengenal MIRC, MS Net, Neeting,

Ms Outlook Express, ICQ, dan sebagainya.
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4. Aplikasi Grafis dan Multimedia

Untuk Aplikasi Grafis dan Multimedia, kita mengenal Adobe

Photoshope, Corel Draw, Macromedia Freehand, Acdsee, dan

sebagainya.

5. Aplikasi Teknik

Untuk aplikasi teknik, kita mengenal Microsof Visio, Autocad, dan

sebagainya.

6. Aplikasi untuk Utility dan Anti Virus

Untuk Aplikasi Utility dan Anti Virus, kita mengenal Norton Utility,

Norton Antivirus, Mc Afree Virus Scand, dan sebagainya.

7. Aplikasi untuk Pemograman

Aplikasi untuk Pemograman komputer, kita mengenal Visual Basic,

Delphi, C++, dan sebagainya.

8. Aplikasi untuk Server

Untul Aplikasi Server, kita mengenal Microsof Personal Web Server,

Iis untuk Win NT dan Win 2000, Microsof Exchange untuk mail

Server, Apache Web, Web server, dan sebagainya.

2.11 Pengertian Sistem Operasi Android

Android merupakan sebuah Sistem Operasi perangkat lunak mobile

berbasis linux yang mencangkup system operasi, middleware, dan aplikasi.

Beberapa pengertian lain dari Android, yaitu (Nazruddin Safaat H, 2012) :

1. Merupakan platform terbuka (Open Source) bagi para pengembang

(programer) untuk membuat aplikasi.

2. Merupakan Sistem Operasi yang dibeli Google Inc. dari Android Inc.

3. Bukan bahasa pemograman, akan tetapi hanya menyediakan

lingkungan hidup atau run time environment yang disebut DVM

(Dalvik Virtual Machine) yang telah di optimasikan untuk device/alat

dengan system yang kecil.

Android adalah sistem operasi berbasis Linux untuk telefon seluler seperti

smartphone dan computer tablet. Android menyediakan platform bagi para
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pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka sendiri untuk digunakan

bermacam peranti bergerak. Awalnya Google Inc membeli Android Inc.

pendatang baru yang membuat peranti lunak untuk ponsel. Kemudian untuk

mengembangkan Android, dibentuklah Open Handset Alliance, konsorsium dari

34 perusahaan peranti keras, peranti lunak, dan telekomunikasi, termasuk Google,

HTC, Intel, Motorola, Qualcomm, T-Mobile, dan Nvidia.

Pada saat perilisan perdana Android, 5 November 2007, Android bersama

Open Handset Alliance menyatakan mendukung pengembangan standar terbuka

pada perangkat seluler. Di lain pihak, Google merilis kode–kode Android di

bawah lisensi Apache, sebuah lisensi perangkat lunak dan standar terbuka

perangkat seluler.

Di dunia ini terdapat dua jenis distributor sistem operasi Android. Pertama

yang mendapat dukungan penuh dari Google atau Google Mail Services (GMS)

dan kedua adalah yang benar–benar bebas distribusinya tanpa dukungan langsung

Google atau dikenal sebagai Open Handset Distribution (OHD) (Nazruddin Safaat

H, 2012).

2.11.1 Versi Android

Telepon pertama yang memakai sistem operasi Android adalah HTC

Dream, yang dirilis pada 22 Oktober 2008. Pada penghujung tahun 2010

diperkirakan hampir semua vendor seluler didunia menggunakan Android sebagai

operating System. Adapun versi-versi Android yang pernah dirilis adalah sebagai

berikut (Nazruddin Safaat H, 2012):

1. Android versi 1.1

Pada 9 maret 2009, google merilis Android versi 1.1. Android versi ini

dilengkapi dengan pembaruan estetis pada aplikasi, jam, alaram, voice

search, pengiriman pesan dengan Gmail, dan pemberitauan email

(Nazruddin Safaat H, 2012).

2. Android versi 1.5 (Cupcake)

Pada pertengahan Mei 2009, Google kembali merilis telepon seluler

dengan menggunakan Android dan SDK (Software Development Kit)

dengan versi 1.5 (Cupcake). Terdapat beberapa pembaruan termasuk
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juga penambahan beberapa fitur dalam seluler versi ini yakni

kemampuan merekam dan menonton video dengan modus kamera,

mengunggah video ke Youtube dan gambar ke Picasa langsung dari

telepon, dukungan Bluetooth A2DP, kemampuan terhubung secara

otomatis ke headset Bluetooth, animasi layar, dan keyboard pada layar

yang dapat disesuaikan dengan sistem (Nazruddin Safaat H, 2012).

3. Android versi 1.6 (Donut)

Donut (versi 1.6) dirilis pada bulan September dengan menampilkan

proses pencarian yang lebih baik dibanding sebelumnya, penggunaan

baterai indikator dan kontrol applet VPN. Fitur lainnya adalah galeri

yang memungkinkan pengguna untuk memilih foto yang akan

dihapus; kamera, camcorder dan galeri yang dintegrasikan;

CDMAatau EVDO, 802.1x, VPN, Gestures, dan Text-to-speech

engine; kemampuan dial kontak; teknologi text to change speech

(tidak tersedia pada semua ponsel; pengadaan resolusi VWGA

(Nazruddin Safaat H, 2012).

4. Android versi 2.0/2.1 (Eclair)

Pada 3 Desember 2009 kembali diluncurkan ponsel Android dengan

versi 2.0/2.1 (Eclair), perubahan yang dilakukan adalah

pengoptimalan hardware, peningkatan Google Maps 3.1.2, perubahan

UI dengan browser baru dan dukungan HTML5, daftar kontak yang

baru, dukungan flash untuk kamera 3,2 MP, digital Zoom, dan

Bluetooth 2.1 (Nazruddin Safaat H, 2012).

5. Android versi 2.2 (Froyo : Frozen Yoghurt)

PadaMei 2010, Android versi 2.2 (Froyo) diluncurkan. Fitur yang

tersedia di android versi ini sudah kompleks diantaranya adalah

(Nazruddin Safaat H, 2012):

1. Kerangka aplikasi memungkinkan penggunaan dan penghapusan

komponen yang tersedia.

2. Dalvik virtual machine dioptimalkan untuk perangkat mobile.

3. Grafik: grafik di 2D dan grafis 3D berdasarkan libraries OpenGL.
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4. SQLite: untuk penyimpanan data.

5. Mendukung media: audio,video, dan berbagai format gambar

(MPEG4, H.264, MP3, AAC, AMR, JPG, PNG, GIF).

6. GSM, Bluetooth, EDGE, 3G, daan WiFi (harware independen).

7. Kamera, Global Positioning System (GPS), kompas, dan

accelerometer (tergantung hardware).

8. Android versi 2.3 (Gingerbread)

Android versi 2.3 (Gingerbread) diluncurkan Pada Desember

2010, hal-hal yang direvisi dari versi sebelumnya adalah

kemampuanseperti berikut (Nazruddin Safaat H, 2012):

1. SIP-based VoIP

2. Near Field Communication (NFC)

3. Gyroscope dan sensor

4. Multiple cameras support

5. Mixable audio effects

6. Download manager

6. Android versi 3.0/3.1 (Honeycomb)

AndroidHoneycombdirilis pada februari 2011 sebagai android 3.0

revisi 1 serta android versi 3.0 revision 2 telah dirilis pada juli 2011.

Android versi ini mendukung ukuran layar yang lebih besar, dan

dirancang khusus untuk tablet.User Interface pada Honeycomb juga

berbeda karena sudah didesain untuk tablet. Honeycomb juga

mendukung multi prosesor dan juga akselerasi perangkat keras

(hardware) untuk grafis. Tablet pertama yang dibuat dengan

menjalankan Honeycomb adalah Motorola Xoom (Yosef Murya,2014).

7. Android versi 4.0 (ICS: Ice Cream Sandwich)

Diumumkan pada tanggal 19 Oktober 2011, membawa fitur

Honeycomb untuk smartphone dan menambahkan fitur baru termasuk

membuka kunci dengan pengenalan wajah, jaringan data pemantauan

penggunaan dan kontrol, terpadu kontak jaringan sosial, perangkat

tambahan fotografi, mencari email secara offline, dan berbagi
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informasi dengan menggunakan NFC. Ponsel pertama yang

menggunakan sistem operasi ini adalah Samsung Galaxy Nexus

(Yosef Murya,2014).

8. Android versi 4.1 (Jelly Bean)

Android Jelly Bean yang diluncurkan pada acara Google I/O lalu

membawa sejumlah keunggulan dan fitur baru. Penambahan baru

diantaranya meningkatkan input keyboard, desain baru fitur pencarian,

UI yang baru dan pencarian melalui Voice Search yang lebih cepat.

Android versi 3.0 ke atas adalah generasi platform yang digunakan untuk

tablet PC. Sementara versi 4.0 sudah merupakan platform yang bisa dipakai di

smartphone dan tablet PC (Yosef Murya,2014).

2.12 Java

Java adalah bahasa pemograman serbaguna. Java dapat digunakan untuk

membuat suatu program sebagaimana anda membuatnya dengan bahasa pascal

atau C++. Yang lebih menarik, java juga mendukung sumber dengan internet

yang saat ini populer, yaitu World Wide Web. Atau yang sering disebut web saja.

Java juga mendukung aplikasi Klient/Server, baik dalam jaringan lokal (LAN)

maupun jaringan berskala luas (WAN).

Java dikembangkan oleh sum microsystems pada agustus 1991, dengan

nama sebuah Oak. Konon oak adalah pohon semacam jati yang terlihat dari

jendela tempat pembuatnya, James Gosling, berkerja. Ada yang mengatakan

bahwa oak adalah singkatan dari ”Object Application Kernel” tetapi ada yang

mengatakan hal itu muncul setelah nama oak diberikan. Pada januari 1995.

Karena nama oak dianggap kurang komersial, maka diganti menjadi java.

Dalam sejumlah literatur disebutkan bahwa java merupakan hasil

perpaduan sifat dari sejumlah bahasa pemograman, yaitu C, C++, Object-C,

SmallTalk, Common Lisp. Selain itu java juga dilengkapi dengan unsur keamanan.

Yang tak kalah penting adalah bahwa java menambahkan paradigma

pemrograman sederhana. Jika anda telah menggenal C atau C++, yang

menjadikan pointer dan anda dapat merasakanya. Keruwetanya, java justru
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meningalkanya sehingga anda akan memperoleh kemudahan saat menggunakanya

(Abdul Kadir,2005).

2.13 XML (Extensible Markup Language)

XML adalah sebuah meta-language untuk mendeskripsikan data. XML

merupakan sebuah cara mempresentasikan data tanpa tergantung kepada sistem.

XML juga dapat digunakan sebagai extension markup languages. XML berbasis

text, sehingga ia dapat dengan mudah dipindahkan dari satu sistem komputer ke

sistem yang lain (Nugroho, 2008).

Secara sederhana XML merupakan bahasa berbasis penandaan (tag) untuk

mendeskripsikan data  atau informasi tanpa memperdulikan aplikasi yang kelak

akan digunakannya. Hal ini cukup kontras dibanding HTML yang mendefenisikan

bagaimana data atau informasi ditampilkan dan sangat bergantung pada aplikasi

apa (misal browser) yang akan menggunakannya. Meski demikian aplikasi yang

akan menggunakan XML harus tahu aturan yang berlaku dalam pembuatan

berkas XML agar aplikasi tersebut mampu memanfaatkannya. XML

memungkinkan kita untuk membuat struktur kita sendiri, tidak seperti HTML

yang  menggunakan struktur yang bersifat baku (Nugroho, 2008).

Android menyediakan model pembuatan User Interface (UI) dengan file

layout berbasis XML. Struktur umum dari sebuah file layout Android sangat

sederhana. Dimana terdiri dari elemen XML  disusun mirip hierarki pohon, dan

setiap node adalah nama dari class View. Kita bisa menggunakan apa saja nama

class tampilan yang kita atur sendiri dalam kode. Dengan metode ini, kita bisa

membuat layout UI dengan cepat, karena menggunakan struktur dan sintaks yang

lebih sederhana dari pada layout dengan metode programmatic. Model ini

terinspirasi dari pengembangan web, dimana kita bisa memisahkan pengeturan

tampilan (UI) dari logika aplikasi yang digunakan untuk mengisi, mengolah dan

menampilkan data (Nugroho, 2008).
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2.14 Eclipse

Eclipse adalah sebuah IDE (Integrated Development Environment) untuk

mengembangkan perangkat lunak dan dapat dijalankan di semua platform

(platform-independent). Berikut ini adalah sifat dari Eclipse

(http://id.wikipedia.org, 2013) :

1. Multi-platform : Taget sistem operasi Eclipse adalah Microsoft

Windows, Linux,, Solaris, AIX, HP-UX, dan Mac OS X.

2. Multi-language : Eclipse dikembangkan dengan bahasa pemograman

Java, akan tetapi Eclipse mendukung pengembangan aplikasi berbasis

bahasa pemograman lain, seperti, C/C++, Cobol, Phython, Perl, PHP,

dan lain sebagainya.

3. Multi-role : Selain sebagai IDE untuk pengembangan aplikasi, Eclipse

pun bisa digunakan untuk aktivitas dalam siklus pengembangan

perangkat lunak, seperti dokumentasi, test perangkat lunak,

pengembangan web, dan lain sebagainya.

Eclipse pada saat ini merupakan salah satu IDE favorit dikarenakan gratis

dan open source, yang berarti setiap orang boleh melihat kode pemrograman

perangkat lunak ini. Selain itu, kelebihan dari Eclipse yang membuatnya populer

adalah kemampuannya untuk dapat dikembangkan oleh pengguna dengan

komponen yang dinamakan plug-in.

Eclipse awalnya dikembangkan oleh IBM untuk menggantikan perangkat

lunak IBM Visual Age for Java 4.0. Produk ini diluncurkan oleh IBM pada

tanggal 5 November 2001, yang menginvestasikan sebanyak US$ 40 juta untuk

pengembangannya. Semenjak itu konsursium Eclipse Foundation mengambil alih

untuk pengembangan Eclipse lebih lanjut dan pengaturan organisasinya.

Sejak versi 3.0, Eclipse pada dasarnya merupakan sebuah kernel, yang

mengangkat plug-in. Apa yang dapat digunakan di dalam Eclipse sebenarnya

adalah fungsi dari plug-in yang sudah diinstal. Ini merupakan basis dari Eclipse

yang dinamakan Rich Client Platform (RCP). Berikut ini adalah komponen yang

membentuk RCP (www.id.wikipedia.org, 2013) :

a. Core platform
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b. OSGi

c. SWT (Standard Widget Toolkit)

d. Jface

e. Eclipse Workbench

Secara standar Eclipse selalu dilengkapi dengan JDT (Java Development

Tools), plug-in yang membuat Eclipse kompatibel untuk mengembangkan

program Java, dan PDE (Plug-in Development Environment) untuk

mengembangkan plug-in baru. Eclipse beserta plug-in-nya diimplementasikan

dalam bahasa pemrograman Java.

Konsep Eclipse adalah IDE yang terbuka (open), mudah diperluas

(extensible) untuk apa saja, dan tidak untuk sesuatu yang spesifik. Jadi, Eclipse

tidak saja untuk mengembangkan program Java, akan tetapi dapat digunakan

untuk berbagai macam keperluan, cukup dengan menginstal plug-in yang

dibutuhkan. Apabila ingin mengembangkan program C/C++ terdapat plug-inCDT

(C/C++ Development Tools). Selain itu, pengembangan secara visual bukan hal

yang tidak mungkin oleh Eclipse, plug-inUML2 tersedia untuk membuat diagram

UML. Dengan menggunakan PDE setiap orang bisa membuat plug-in sesuai

dengan keinginannya. Salah satu situs yang menawarkan plug-in secara gratis

seperti Eclipse downloads by project.

2.15 Unifield Software Development Process (USDP)

USDP merupakan metode pengembangan/ rekayasa perangkat lunak yang

berbasiskan komponen (component based software engineering), yang berarti

sistem perangkat lunak yang kelak dihasilkan akan terdiri atas komponen-

komponen perangkat lunak yang saling berhubungan melalui antarmuka yang

terdefinisi dengan baik. USDP juga merupakan pengembangan sistem/ perangkat

lunak yang dikendalikan usecase (use case driven software engineering), sehingga

use case diagram merupakan kendali dalam seluruh tahapan pengembangan

sistem/ perangkat lunak, mulai perencanaan analisis perancangan implementasi

(Adi nugroho,2010).
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2.15.1 Model USDP (Unified Software Development Process)

USDP merupakan proses pengembangan sistem yang berkelanjutan, di

mana masing masing bagian dilakukan secara iteratif. Dalam hal ini USDP

menggunakan diagram-diagram UML yang sesuai dengan fungsinya masing-

masing.

a. Model Analisis (Analysis)

Memiliki dua kegunaan, yaitu memperhalus dan merinci definisi-

definisi masing-masing use case.

b. Model Perancangan (Desain)

Mendefenisikan struktur statis sistem seperti subsistem, kelas-kelas,

dan antar muka-antar muka dan hubungannya masing-masing dalam

kerangka sistem atau perangkat lunak yang sedang dikembangkan.

c. Model Implementasi (Implementation)

Memuat komponen-komponen (merepresentasikan kode-kode dalam

bahasa pemograman tertentu yang dipilih) dan melakukan pemetaan

kelas-kelas ke komponen-komponen.

d. Model Deployment

Mendefenisikan simpul-simpul komputer secara fisik dan melakukan

pemetaan masing-masing komponen ke setiap simpul komputer yang

ada.

e. Model Pengujian (Testing)

Mendeskripsikan kasus-kasus dan prosedur-prosedur pengujian yang

tujuannya adalah melakukan verifikasi terhadap perangkat lunak yang

dihasilkan dengan cara melihat dan memastikan apakah masing-

masing use case telah diimplementasikan dengan cara yang sesuai

dengan fungsionalitas utama yang tercakup di dalamnya.
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Gambar 2.3 Model Use Case Driven Software Engineering (USDP)

(Sumber : Buku Rekayasa Perangakt Lunak Berorentasi Objek, 2010)

2.16 Pengujian Blackbox

Pengujian sistem menggunakanjenis pengujian sebagai berikut:

Spesification testing atau “Black-Box Testing” yang melakukan verifikasi

perilaku unit pengujian yang tampak dari luar (Adi nugroho,2010).

2.17 Alat Bantu Desain Sistem

Alat bantu desain sistem adalah alat yang digunakan dalam pembuatan

dokumentasi untuk tugas akhir ini.

2.17.1 Pemograman Berorientasi Objek

Metodologi berorientasi objek adalah suatu strategi pembangunan

perangkat lunak yang mengorganisasikan perangkat lunak sebagai kumpulan

objek yang berisi data dan operasi yang diberlakukan terhadapnya. Metodologi

berorientasi objek merupakan suatu cara bagaimana sistem perangkat lunak

dibangun melalui pendekatan objek secara sistematis. Metode berorientasi objek

didasarkan pada penerapan prinsip-prinsip pengelolaan kompleksitas. Metode

Diagram Use
Case

Use Case

Model
Perancangan

Model
Deployment

Model
Implemntasi

Model
Pengujian

Dispesifikasi Menggunakan Model Analisis

Direalisasi Menggunakan

Didistribusi Menggunakan

Diimplementasikan Menggunakan

Diverifikasi Menggunakan
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berorientasi objek meliputi rangkaian aktivitas analisis berorientasi objek,

perancangan berorintasi objek, pemograman berorientasi objek dan pengujian

berorientasi objek (Rosa dkk, 2011).

Keuntungan menggunakan metodologi berorintasi objek adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan produktivitas

Karena kelas dan objek yang ditemukan dalam suatu masalah masih

dapat dipakai ulang untuk masalah lainnya yang melibatkan objek

tersebut (reusable).

2. Kecepatan pengembangan

Karena sistem yang dibangun dengan baik dan benar pada saat analisis

dan, perancangan akan menyebabkan berkurangnya kasalahan pada

saat pengkodean.

3. Kemudahan pemeliharaan

Karena dengan model objek, pola-pola yang cenderung tetap dan

stabil dapat dipisahkan dan, pola-pola yang mungkin sering berubah-

ubah.

4. Adanya konsistensi

Karena sifat pewarisan dan penggunaan notasi yang sama pada saat

analisis, perancangan maupun pengkodean.

5. Meningkatkan kualitas perangkat lunak

Karena pendekatan pengembangan lebih dekat dengan dunia nyata

dan adanya konsistensi pada saat pengembangannya, perangkat lunak

yang dihasilkan akan mampu memenuhi kebutuhan pemakai serta

mempunyai sedikit kesalahan.

2.17.2 Unified Modelling Language (UML)

Pada perkembangan perangkat lunak, diperlukan bahasa yang digunakan

untuk memodelkan perangkat lunak yang akan dibuat dan perlu adanya

standarisasi agar orang di berbagai negara dapat mengerti pemodelan perangkat

lunak.

Pada perkembangan teknik pemrograman berorientasi objek, muncullah

sebuah standarisasi bahasa pemodelan untuk pembangunan perangkat lunak yang
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dibangun dengan menggunakan teknik pemrograman berorientasi objek, yaitu

Unified Modeling Language (UML). UML muncul karena adanya kebutuhan

pemodelan visual untuk menspesifikasikan, menggambarkan, membangun, dan

dokumentasi dari sistem perangkat lunak. UML merupakan bahasa visusal untuk

pemodelan dan komunikasi mengenai sebuah sistem dengan mengunakan diagram

dan teks-teks pendukung (Rosa dkk, 2011).

2.17.3 Diagram-Diagram UML

Berikut adalah diagram-diagram pada UML:

1. Use-CaseDiagram merupakan pemodelan untuk kelakukan (behavior)

sistem informasi yang akan dibuat. Use case mendeskripsikan sebuah

intraksi antara satu atau lebih actor dengan sistem informasi yang akan

dibuat. Syarat penamaan pada use case adalah mendefinisikan

sesimpel mungkin dan dapat dipahami. Ada dua hal utama pada use

case yaitu mendefinisikan apa yang disebut actor dan use case.

a. Aktor merupakan orang, proses, atau sistem lain yang berinteraksi

deangan sistem informasi yang kan dibuat di luar sistem

informasi yang akan dibuat sendiri, jadi walaupun symbol dari

aktor adalah gambar orang, tapi aktor belum tentu merupakan

orang.

b. Use case merupakan fungsionalitas yang disediakan sistem

sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan antar unit atau akor.

Berikut adalah simbol-simbol yang ada pada diagram use case:

Tabel 2.4Simbol Use Case Diagram

Penjelasan Simbol

Actor : Mewakili peran orang, sistem

yang lain atau alat ketika berkomunikasi

dengan use case.

Use Case : Abstraksi dari interaksi

antara sistem dan actor

Association : adalah abstraksi dari

penghubung antara actor dan use case
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Generalisasi : menunjukkan spesialisasi

actor untuk dapat berpartisipasi dalam

use case

Sumber : Buku Modul Pembelajaran Rekayasa Perangkat Lunak (2011)

2. Activity Diagram

Activity diagrammenggambarkan berbagai aliran kerja atau aktivitas

dari sebuah sistem atau proses bisnis. Yang perlu dperhatikan disini

adalah bahwa diagram aktivitas menggambaran aktivitas sistem bukan

apa yang dilakukan aktor, jadi aktivitas yang dapat dilakukan sistem.

Berikut adalah simbol-simbol yang ada pada Activity diagram:

Tabel 2.5 Simbol Activity Diagram

Keterangan Simbol

Titik Awal atau permulaan.

Titik Akhir atau akhir dari aktivitas.

Activity, atau aktivitas yang

dilakukan oleh aktor.

Decision, atau pilihan untuk

mengambil keputusan.

Arah tanda panah alur proses.

Sumber : Buku Modul Pembelajaran Rekayasa Perangkat Lunak (2011)

3. Squence Diagram

Squence Diagrammenggambarkan kelakuan objek pada use case

dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang dikirim

dan diterima antar objek. Oleh karena itu untuk menggambar diagram

sequence maka harus diketahui objek-objek yang terlihat pada sebuah

use case beserta metode-metode yang dimiliki kelas yang diinstansi

menjadi objek itu.Berikut adalah simbol-simbol yang ada pada

squence diagram:
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Table 2.6 Simbol SquenceDiagram

Keterangan Simbol

Object merupakan instance dari

sebuah class dan dituliskan

tersusun secara horizontal.

Digambarkan sebagai sebuah class

(kotak) dengan nama obyek

didalamnya yang diawali dengan

sebuah titik koma

Object

Actor juga dapat berkomunikasi

dengan object, maka actor juga

dapat diurutkan sebagai kolom.

Simbol Actor sama dengan simbol

pada Actor Use Case Diagram.

Actor

Lifeline mengindikasikan

keberadaan sebuah object dalam

basis waktu. Notasi untuk Lifeline

adalah garis putus-putus vertikal

yang ditarik dari sebuah obyek.

Lifeline

Activation dinotasikan sebagai

sebuah kotak segi empat yang

digambar pada sebuah lifeline.

Activation mengindikasikan sebuah

obyek yang akan melakukan

sebuah aksi.

Activation

Message, digambarkan dengan

anak panah horizontal antara

Activation. Message

Massage

Message

: Object1
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Sumber : Buku Modul Pembelajaran Rekayasa Perangkat Lunak (2011)

4. Class Diagram

Class Diagram adalah menggambarkan struktur sistem dari segi

pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem.

Kelas memiliki apa yang disebut atribut dan metode atau operasi.

Berikut adalah symbol-simbol yang ada pada class diagram:

Tabel 2.7 Simbol Class Diagram

Keterangan Simbol

Kelas pada struktur sistem Kelas

Nama_kelas

+ Atribut

+ Oprasi ()

Relasi antar kelas dengan

makna umum, asosiasi

biasanya juga disertai dengan

multiplicity

Asosiasi / association

Relasi antar kelas dengan

makna kelas yang satu

digunakan oleh kelad yang

lain, asosiasi biasanya juga

disertai dengan multiplicity

Asosiasi berarah / directed

association

Relasi antar kelas dengan

makna generalisasi-spesialisasi

(umum-khusus)

Generalisasi

Relasi antar kelas dengan

makna kebergantungan antar

Kebergantungan / dependency

mengindikasikan komunikasi

antara object-object.
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kelas

Relasi antar kelas dengan

makna semua-bagian (whole-

part)

Sumber : Buku Modul Pembelajaran Rekayasa Perangkat Lunak (2011)


