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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1  Kecerdasan Buatan 

Kecerdasan buatan termasuk bidang ilmu yang relative muda. Pada 

tahun 1950-an para ilmuan dan peneliti memulai memikirkan bagaimana 

caranya agar mesin dapat melakukan pekerjaan seperti yang biasa 

dikerjakan oleh manusia. Alan turing, seorang matematikawan dari inggris 

pertama kali mengusulkan adanya tes untuk melihat bias tidaknya sebuah 

mesin dikatakan cerdas. Hasil tes tersebut kemudian dikenal dengan turing 

test, dimna mesin tersebut menyamar seolah-olah sebagai seseorang di 

dalam suatu permainan yang mampu memberikan respon terhadap 

serangkaian pertanyaan yang diajukan. 

Kecerdasan buatan atau “Artificial Intelegence” itu sendiri 

dimunculkan oleh seorang professor dari Massachusetts Institute of 

Technology yang bernama John McCarthy pada tahun 1956 pada 

Dortmounth Conference yang dihadiri oleh para peneliti AI. Pada 

konferensi tersebut juga didefinisikan tujuan utama dari kecerdasan 

buatan, yaitu : mengetahui dan memodelkan proses-proses berfikir 

manusia dan mendesain mesin agar dapat menirukan kelakuan manusia 

tersebut. 

Beberapa program AI yang mulai dibuat pada tahun 1956-1966, 

antara lain: 
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1. Logic Theorist, diperkenalkan pada Dartmouth Conference, 

program ini dapat membuktikan teorema-teorama matematika. 

2. Sad Sam, diprogram oleh Robert K. Lindsay (1960). Program ini 

dapat mengetahui kalimat-kalimat sederhana yang ditulis dalam 

bahasa inggris dan mampu memberikan jawaban dari fakta-fakta 

yang didengar dalam sebuah percakapan. 

3. ELIZA, diprogram oleh Joseph Weizenbaum (1967). Program ini 

mempu melakukan terapi terhadap pasien dengan memberikan 

beberapa pertanyaan. 

Dewasa ini, kecerdasan buatan juga memberikan kontribusi yang 

cukup besar di bidang manajemen. Adanya Sistem Pendukung Keputusan, 

dan Sistem Informasi Manajemen juga tidak lepas dari andil kecerdasan 

buatan. Adanya irisan penggunaan kecerdasan buatan di berbagai disiplin 

ilmu tersebut menyebabkan cukup rumitnya untuk mengklasifikasikan 

kecerdasan buatan menurut disiplin ilmu yang menggunakannya. 

Lingkup utama dalam kecerdasan buatan adalah : 

1. Sistem Pakar (Expert System). Disini komputer digunakan sebagai 

sarana untuk menyimpan pengetahuan para pakar. Dengan 

demikian komputer akan memiliki keahlian untuk menyelesaikan 

permasalahan dengan meniru keahlian yang dimiliki oleh pakar. 

2. Pengolahan Bahasa Alami (Natural Language Processing). 

Dengan pengolahan bahasa alami ini diharapkan user dapat 
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berkomunikasi dengan komputer dengan menggunakan bahasa 

sehari-hari. 

3. Pengenalan Ucapan (Speech Recognition). Melalui pengenalan 

ucapan diharapkan manusia dapat berkomunikasi dengan komputer 

dengan menggunakan suara. 

4. Robotika & Sistem Sensor (Robotics & Sensory Systems). 

5. Computer Vision, mencoba untuk dapat menginterprestasikan 

gambar atau obyek-obyek tampak melalui komputer. 

6. Intelligent Computer-aided Instruction. Komputer dapat digunakan 

sebagai tutor yang dapat melatih dan mengajar. 

7. Game playing. 

Beberapa karakteristik yang ada pada sistem yang menggunakan 

artificial intelligence adalah pemrogramannya yang cenderung bersifat 

simbolik ketimbang algoritmik, bisa mengakomondasika input yang tidak 

lengkap, bisa melakukan inferensi, dan adanya pemisahan antara kontrol 

dengan pengetahuan (Kusumadewi, 2012). 

2.2  Sistem Pakar 

Sistem pakar (Expert System) adalah sistem yang berusaha 

mengapdopsi pengetahuan manusia ke dalam komputer, agar komputer 

dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli. 

Sisem pakar yang baik dirancang agar dapat menyelesaikan suatu 

permasalahan tertentu dengan meniru kerja dari para ahli. Dengan sistem 

pakar ini, orang awampun dapat menyelesaikan masalah yang cukup rumit 
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yang sebenarnya hanya dapat diselesaikan dengan bantuan para ahli. Bagi 

para ahli, sistem pakar ini juga akan membantu aktivitasnya sebagai 

asisten yang sangat berpengalaman. 

Ada beberapa definisi tentang sistem pakar, antara lain : 

1. Menurut Durkin : sistem pakar adalah suatu program komputer 

yang dirancang untuk memodelkan kemampuan penyelesaian 

masalah yang dilakukan oleh seorang pakar. 

2. Menurut Ignizio : sistem pakar adalah suatu model dan prosedur 

yang berkaitan, dalam suatu domain tertentu yang mana tingkat 

keahliannya dapat dibandingkan dengan keahlian seorang pakar. 

3. Menurut Giarratano dan Riley : sistem pakar adalah suatu sistem 

komputer yang bisa menyamai atau meniru kemampuan seorang 

pakar. 

Sistem pakar pertama kali dikembangkan oleh komunitas AI pada 

pertengahan tahun 1960. Sistem pakar yang muncul pertama kali adalah 

General-Purpose Problem Solver (GPS)  yang dikembangkan oleh Newel 

dan Simon. GPS (dan program-program yang serupa) ini mengalami 

kegagalan dikarenakan cakupannnya terlalu luas sehingga terkadang justru 

meninggalkan pengetahuan-pengetahuan penting yang seharusnya 

disediakan (Kusumadewi, 2012). 

2.3  k-Nearest Neigbhbor (k-NN) 

Algoritma k-Nearest Neigbhbor k-NN adalah sebuah metode untuk 

melakukan klarifikasi terhadap objek yang berdasarkan dari data 



12 
 

 
 

pembelajaran yang jaraknya paling dekat dengan objek tersebut. k-NN 

merupakan algoritma supervised learning dimana hasil dari query 

instanceyang baru diklarifikasikan berdasarkan mayoritas dari kategori 

pada algoritma k-NN. Dimana kelas yang paling banyak muncul yang 

nantinya akan menjadi kelas hasil dari klasifikasi. 

Algortima k-NN menggunakan klasifikasi ketetanggan sebagai 

nilai prediksi dari sampel uji yang baru. Dekat atau jauhnya tetangga 

biasanya dihitung berdasarkan jarak Eucledian. Algoritma k-NN sangatlah 

sederhana, bekerja dengan berdasarkan pada jarak terpendek dari sampel 

uji ke sample latih untuk menentukan k-NN nya.Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Muhammad Ihsan pada Perbandingan Akurasi k-NN  dan 

Naive Bayes untuk Algoritma Sistem Prediksi Nilai Akhir ini menyatakan 

bahwa KNN (k = 15) adalah algoritma terbaik, akurasi k-NN mencapai 

95%. (Muhammad, 2011). 

Perhitungan Algoritma k-Nearest Neighbor k-NN merupakan 

sebuah metode untuk melakukan klasifikasi terhadap obyek baru 

berdasarkan (K) tetangga terdekatnya. k-NN termasuk algoritma 

supervised learning, dimana hasil dari query instance yang baru, 

diklasifikasikan berdasarkan mayoritas dari kategori  pada k-NN. Kelas 

yang paling banyak muncul yang akan menjadi kelas hasil klasifikasi. 

Langkah-langkah algoritma k-NN  
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1. Menentukan parameter K (jumlah tetangga paling dekat),Parameter 

K pada testing ditentukan berdasarkan nilai K optimum pada saat 

training. Nilai K optimum diperoleh dengan mencoba-coba.  

2. Menghitung kuadrat jarak euclid (euclidean distance) masing-

masing obyek terhadap data sampel yang diberikan. 

3. Mengurutkan objek-objek tersebut ke dalam kelompok yang 

mempunyai jarak euclidian terkecil. 

4. Mengumpulkan kategori Y (klasifikasi nearest neighbor). 

5. Dengan menggunakan kategori mayoritas,maka dapat hasil 

klasifikasi . 

Dengan menggunakan kategori Nearest Neighbor yang paling 

mayoritas maka dapat diprediksi nilai query instance yang telah dihitung 

(Andrew, 2011). 

2.4  Anatomi Dan Fisiologi Kulit (Dermatologi) 

Kulit atau dalam bidang biologi sering disebut dengan dermatologi 

merupakan organ yang istimewa pada manusia. Berbeda dengan organ 

lain, kulit yang terletak pada sisi terluar manusia ini memudahkan 

pengamatan, baik dalam kondisi normal maupun sakit. Manusia secara 

sadar terus menerus mengamati organ ini (misalnya ketika bertatapan 

mata) maupun diri sendiri. 

Kulit adalah organ terbesar pada tubuh manusia, dengan berat 

sekitar 5 kg dan luas 2 m2 pada seseorang dengan berat badan 70 kg. Bila 

diamati lebih teliti, terdapat variasi kulit sesuai dengan area tubuh. Kulit 
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yang tidak berambut disebut kulit glabrosa, ditemukan pada telapak 

tangan dan telapak kaki. Pada manusia kedua lokasi tersebut, kulit 

memiliki relief yang jelas di permukaannya disebut dermatoglyphics. 

Kulit menjalankan berbagai tugas dalam memelihara kesehatan 

manusia secara utuh yang meliputi fungsi, yaitu : 

1. Melindungi fisik (terhadap gaya mekanik, sinar ultraviolet, bahan 

kimia). 

2. Perlindungan imunologik. 

3. Ekskresi. 

4. Pengindraan. 

5. Pengaturan suhu tubuh. 

6. Pembentukan vitamin D. 

7. Kosmetis. 

Dalam menjalankan fungsinya diatas, ketiga lapisan tersebut 

bertindak sebagai satu kesatuan yang saling terkait satu dengan yang lain. 

Sebagai contoh, perlindungan imunologik terhadap infeksi dikerjakan 

bersama oleh karatinosit dan sel penyaji antigen di epidermis yang 

berkomunikasi dengan limfosit yang beredar di sekitar pembuluh darah 

dermis. 
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Gambar 2.1. Penampang Anatomi Kulit 

2.4.1 Epidermis 

Lapisan epidermis adalah lapisan kulit dinamis, senantiasa 

beregenerasi, berespons terhadap rangsangan di luar maupun dalam 

tubuh manusia. Tebalnya bervariasi antara 0,4-1,5 mm. 

penyusunan terbesar epidermis adalah keratinosit. Terselip di 

antara keratinosit adalah sel langerhans dan melanosit, dan kadang- 

kadang juga sel merkel dan limfosit. 

2.4.2 Dermis 

Dermis merupakan jaringan di bawah epidermis yang juga 

memberi ketahanan pada kulit, termoregulasi, perlindungan 

imunologik, dan ekskresi. Fungsi-fungsi tersebut mampu 
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dilaksanakan dengan baik karena sebagai elemen yang berada pada 

dermis, yaitu struktur fibrosa dan filamentosa, ground substance, 

dan seluler yang terdiri atas endotel, fibroblas, sel radang, kelenjar, 

folikel rambut dan saraf. 

2.4.3 Subkutis 

Subkutis yang terdiri atas jaringan lemak mampu 

mempertehankan suhu tubuh, dan merupakan cadangan energi, 

juga menyediakan bantalan yang meredam trauma melalui 

permukaan kulit. Deposisi lemak menyebabkan terbentuknya lekuk 

tubuh yang memberikan efek kosmetis. Sel-sel lemak terbagi-bagi 

dalam lobus, satu sama lain disahkan oleh septa (Atmadja, 2015). 

2.5 Adobe Dreamweaver 

Adobe Dreamweaver merupakan program editor halaman web 

(web page) keluaran Adobe system yang dulu dikenal sebagai Micro 

Media Dreamweaver keluaran Macromedia. Aplikasi ini banyak 

digunakan oleh pengembang web karena fitur-fiturnya yang menarik dan 

kemudahan penggunanya. Versi terakhir Macromedia Dreamweaver 

sebelum Macromedia dibeli oleh Adobe system adalah versi 8. Versi 

terakhir Dramweaver keluaran Adobe system adalah versi 12 yang ada 

dalam Adobe creative suite 6 (sering disebut Adobe CS6). 
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Adobe Dreamweaver adalah aplikasi desain yang pengembangan 

web yang menyediakan editor WYSIWYG (what you see is what you get) 

visual (lebih dikenal sebagai desaign view) dan kode editor dengan vitur 

standar seperti syntax highlighting, code completion, dan kode collapsing. 

Selin itu aplikasi ini disertakan fitur lebih canggih seperti realtime syntax 

checking dan kode introspection yang menghasilkan petunjuk kode untuk 

membantu pengguna dalam menulis kode. 

Adobe Dreamweaver dapat menggunakan ekstensi dari pihak 

ketiga untuk memperpanjang fungsionalitas inti dari aplikasi. 

Dreamweaver didukung oleh komunitas besar pengembang ekstensi yang 

membuat ekstensi yang tersedia (baik komersial maupun gratis) untuk 

pengembangan wes dari efek rollover sederhana sampai full-reatured 

shopping cart. Deramweaver seperti editor HTML lainnya, mengedit file 

secara lokal kemudian di upload ke web server remote menggunakan FTP, 

SFTP, atau WebDAV (Wahana, 2013). 

2.6 PHP (Hypertext Prepocessor) 

PHP singkatan dari Hypertext Preprocessor yaitu bahasa 

pemrograman web server-side yang bersifat open source.” PHP 

merupakan script yang terintegrasi dengan HTML dan berada pada server 

(server side HTML embedded scripting). PHP adalah script yang 

digunakan untuk membuat halaman website yang dinamis. Dinamis berarti 

halaman yang akan ditampilkan dibuat saat halaman itu diminta oleh 

client. Mekanisme ini menyebabkan informasi yang diterima client selalu 
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yang terbaru atau up-to date. Semua script dieksekusi pada server di mana 

script tersebut dijalankan. 

Kode PHP mempunyai beberapa ciri-ciri khusus, yaitu:  

1. Hanya dapat dijalankan menggunakan web server, misalnya: 

Apache. 

2. Kode PHP diletakkan dan dijalankan di web server. 

3. Kode PHP dapat digunakan untuk mengakses database, seperti: 

Mysql, PostgreSQL, Oracle, dan lain-lain. 

4. Merupakan software yang bersifat open source. 

5. Gratis untuk di download dan digunakan. 

6. Memiliki sifat multiplatform, artinya dapat dijalankan 

menggunakan sistem operasi apapun, seperti: Linux, Unix, 

Windows, dan lain-lain. 

Kelebihan PHP dari bahasa pemrograman lain: 

a. Bahasa pemrograman PHP adalah sebuah bahasa script yang tidak 

melakukan sebuah kompilasi dalam penggunaanya. 

b. Web Server yang mendukung PHP dapat ditemukan dimana - 

mana dari mulai apache, IIS, Lighttpd, hingga Xitami dengan 

konfigurasi yang relatif mudah. 

c. Dalam sisi pengembangan lebih mudah, karena banyaknya milis - 

milis dan developer yang siap membantu dalam pengembangan. 

d. Dalam sisi pemahamanan, PHP adalah bahasa scripting yang 

paling mudah karena memiliki referensi yang banyak. 
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PHP adalah bahasa open source yang dapat digunakan di berbagai 

mesin (Linux, Unix, Macintosh, Windows) dan dapat dijalankan secara 

runtime melalui console serta juga dapat menjalankan perintah-perintah 

system (Anhar, 2010). 

2.7 MySQL 

Mysql merupakan software RDBMS (server database) yang dapat 

mengelola database dengansangat cepat, dapat menampung data dalam 

jumlahsangat besar, dapat diakses oleh banyak user (multi user), dan dapat 

melakukan suatu proses secara sinkron dan bebarengan (multi threaded),. 

Lisensi mysql terbagi menjadi dua. Anda dapat menggunakan 

mysql sebagaiproduk open source dibawah GNU general public license 

(gratis) atau dapat membeli lisensi dari versi komersialnya mysql, versi 

komersial tentu memiliki nilai lebih atau kemampuan yang tidak 

disertakan pada versi gratis. Berikut beberapa alasan mengapa kebanyak 

dari pengguna untuk memilih mysql sebagai virtual server mereka : 

 Fleksibel 

Mysql dapat digunakan untuk mengebangkan aplikasi desktop 

maupun aplikasi web dengan menggunakan teknologi yang bervariasi. 

 Peforma Tinggi 

Mysql memiliki mesin query dengan performa tinggi, dengan 

demikian proses transaksional dapat dilakukan dengan sangat cepat. 

 Lintas Platform 
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Mysql dapat digunakan pada platform atau lingkuan (dalam hal 

sistem operasi) yang beragam, bisa Microsoft Windows, linux, atau 

UNIX. 

 Gratis 

Mysql dapat digunakan secara gratis. Meskipun demikian, ada 

juga software Mysql yang bersifat komersial yang sudah ditambahi 

dengan kemampuan spesifik dan dapat pelayanan dari techbical 

support. 

 Proteksi Data Yang Handal 

Perlindungan terhadap keamanan data merupakan hal nomer 

satu yang dilakukan oleh para prefesional di bidang database, 

menyediakan fasilitas keamanan seperti manajemen user, enkripsi data, 

dan lain sebagainya (Raharjo, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


