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BAB II 

LANDASAN TEORI 
 

2.1.  Penelitian Terdahulu 
 

Penelitan yang dilakukan mengacu pada penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Dewi Pratama ( 2012 ) yang berjudul  “Implementasi 

Metode Dempster Shafer Pada Sistem Pakar Untuk Diagnosa Jenis - jenis 

Penyakit Diabetes Melitus”. Dalam penelitian tersebut peneliti 

menghasilkan sebuah sistem pakar mendiagnosa penyakit diabetes melitus, 

aplikasi ini berbasis web, pada pengujian 30 sempel dari data penyakit dan 

gejala menunjukkan bahwa program aplikasi ini menghasilkan nilai 

akurasi mencapai 96,67 % dengan menggunakan metode dempster shafer. 

Dari hasil evaluasi yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa 

sistem pakar dapat menemukan jenis penyakit berdasarkan gejala yang 

dialami. 

2.2.  Sistem 
 

Sistem adalah kumpulan dari komponen-komponen peralatan 

model requirement, function dan interface. Sedangkan sistem informasi 

merupakan kombinasi teratur apapun dari sumber daya manusia, 

hardware, software, data dan jaringan ( Indrajani , 2009). 
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2.3.  Sistem Pakar 
 

Sistem pakar (expert system) adalah sistem yang berusaha 

mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer, agar komputer dapat 

menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli. Sistem 

pakar yang baik dirancang agar dapat menyelelasikan suatu permasalahan 

tertentu dengan meniru kerja dari para ahli. (Ahmad, 2012). 

2.4.  Database 
 

Database merupakan kumpulan data yang saling berhubungan satu 

dengan yang lainnya yang diorganisasikan berdasarkan sebuah skema atau 

struktur tertentu. Ada beberapa hal yang harus di perhatikan dalam 

membangun suatu database, yaitu : 

a. Entitas 

Merupakan suatu object yang memiliki karakteristik tertentu 

sebagai suatu atribute. 

b. Field 

Mempresentasikan suatu atribut dari record yang menunjukkan 

suatu item dari data, seperti misalnya nama, alamat dan lain 

sebagainya. Kumpulan dari Field membentuk suatu record. 

c. Record 

Kumpulan dari Field membentuk suatu record. Record 

menggambarkan suatu unit data individu tertentu. Kumpulan dari 

record membentuk suatu file.  
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d. Atribute 

Merupakan karakteristik dari sebuah entitas. Nama, alamat 

merupakan atribute dari entitas User. 

Database adalah sekumpulan tabel-tabel yang berisi data dan 

merupakan kumpulan dari Field atau kolom. Struktur file yang 

mmenyusun sebuah database adalah data record dan field. Data adalah 

suatu satuan informasi yang akan diolah, sebelum diolah, data 

dikumpulkan didalam suatu file database. Record adalah data yang isinya 

merupakan satu kesatuan seperti username dan password. Setiap 

keterangan yang mencakup username dan password dinamakan satu 

record. Setiap record diberi nomor urut yang disebut nomor record 

(Record number). Field adalah sub bagian dari record (Anhar, 2010).  

2.5.  Certainty Factor 
 

Certainty Factor (CF) merupakan suatu metode untuk 

membuktikan ketidakpastian pemikiran seorang pakar, dimana untuk 

mengakomodasi hal tersebut seseorang biasanya menggunakan certainty 

factor untuk menggambarkan tingkat keyakinan pakar terhadap masalah 

yang sedang dihadapi. ( Sutojo, 2010).  

Dalam mengekspresikan derajat kepastian, certainty factor untuk 

mengasumsikan derajat kepastian seorang Pakar terhadap suatu data. 

certainty factor memperkenalkan konsep belief / keyakinan dan disbelief /  

ketidakyakinan ( Syatibi, 2012) . 
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Notasi faktor kepastian ( Diana, 2014) : 

���ℎ, �� =  
��ℎ, �� − 
�ℎ, �� 
....................... (2.0) 

 

Untuk menentukan nilai certainty factor dengan beberapa evidence, 

dibutuhkan nilai MB dan MD. Kedua nilai tersebut ditentukan oleh seorang 

pakar dengan menggunakan persamaan 2.1 dan persamaan 2.2 berikut ini : 


����Λ���

= � 0

��ℎ, ��� +  
��ℎ, ��� ∗ �1 − 
��ℎ, ����� ���� 
��ℎ, �1Λ�2� = 1�

���� 
�ℎ, �1Λ�2� =< 1 ��� ≥ 0� 

..................................... (2.1) 

Pada persamaan 2.1 nilai MB yang dipengaruhi oleh e1 dan e2 akan bernilai 

0 jika nilai MB yang dipengaruhi oleh e1 dan e2 bernilai 1 (pasti). Apabila nilai 

MD berkisar antara <1 dan ≥0, maka akan dihitung menggunakan rumus 

MB�h,e1�+ MB�h,e2�*!1-MB�h,e1�". 


���Λ���

= � 0

�ℎ, ��� +  
�ℎ, ��� ∗ �1 − 
�ℎ, ����� ���� 
�ℎ, �1Λ�2� = 1�

���� 
��ℎ, �1Λ�2� =< 1 ��� ≥ 0� 

..................................... (2.2) 

Pada persamaan 2.2 nilai MD yang dipengaruhi oleh e1 dan e2 akan bernilai 

0 jika nilai MD yang dipengaruhi oleh e1 dan e2 bernilai 1 (pasti). Apabila nilai 

MB berkisar antara <1 dan ≥0, maka akan dihitung menggunakan rumus 

MD�h,e1�+ MD�h,e2�*!1-MD�h,e1�". 
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Keterangan :  

CF = Certainty Factor (Faktor Kepastian) dalam HIPOtesa H yang 

dipengaruhi oleh fakta E 

MB = Measure of Belief (Tingkat Keyakinan), merupakan ukuran 

kenaikan dari kepercayaan hipotesa H dipengaruhi oleh fakta E 

MD = Measure of Disbelief (Tingkat Ketidakyakinan) merupakan 

kenaikan dari ketidakpercayaan hipotesis H dipengaruhi oleh 

fakta E 

e    = Evidence (Peristiwa atau Fakta) 

h  = HIPOtesis ( dugaan) 

Metode Certainty Factor dipilih oleh peneliti dikarenakan mampu 

memudahkan pengguna dalam memberikan jawaban terkait dengan 

besarnya nilai kepercayaan terhadap gejala penyakit yang dialami. 

Penelitan yang dilakukan mengacu pada penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Dewi Pratama ( 2012 ) yang berjudul  “Implementasi 

Metode Dempster Shafer Pada Sistem Pakar Untuk Diagnosa Jenis-jenis 

Penyakit Diabetes Melitus”. Dalam penelitian tersebut peneliti 

menghasilkan sebuah sistem pakar mendiagnosa penyakit Diabetes Melitus, 

aplikasi ini berbasis web , pada pengujian 30 sempel dari data penyakit dan 

gejala menunjukkan bahwa program aplikasi ini menghasilkan nilai akurasi 

mencapai 96,67 % dengan menggunakan metode dempster shafer. 
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Sebagai contoh berikut ini adalah sebuah aturan dengan CF yang 

diberikan oleh seorang pakar : 

JIKA Timbul bercak kemerahan pada akar  

  DAN bercak kemerahan pada batang 

  DAN bercak daun membentuk lingkaran seperti papan tembak 

MAKA Penyakit Target Spot / Corynespora cassicola,CF:0.5 

Beberapa Kelebihan dan kekurangan Metode Certainty Factor : 

Kelebihan Certainty Factor : 

a.     Metode ini cocok dipakai dalam sistem pakar untuk mengukur 

suatu apakah pasti atau tidak pasti dalam mendiagnosa suatu 

penyakit. 

b.   Perhitungan dengan munggunakkan metode ini dalam sekali 

hitung hanya dua saja sehingga keakuratannya terjaga. 

Kekurangan metode certainty factor : 

a. Ide umum dari pemodelan ketidakpastian manusia dengan 

menggunakan numerik metode certainty factor biasanya 

diperdebatkan. Sebagian orang akan  membantah pendapat 

bahwa formula untuk metode certainty factor diatas memiliki 

sedikit kebenaran. 
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b. Metode ini hanya dapat mengolah ketidakpastian / kepastian 

hanya dua data saja. Perlu dilakukan beberapa kali pengolahan 

data untuk data yang lebih dari dua buah. 

c. Nilai CF  yang diberikan bersifat subyektif karena penilaian 

setiap pakar bisa saja berbeda-beda tergantung pengetahuan dan 

pengalaman pakar.  

2.6.  PHP (Hypertext Preprocessor) 
 

PHP yang merupakan singkatan dari Hypertext Prepocessor adalah 

suatu bahasa yang bersifat server side yang didesain khusus untuk aplikasi 

web . PHP dapat disisipkan diantara bahasa HTML. Karena bahasa server 

side, maka bahasa PHP akan dieksekusi di server, sehingga yang dikirimkan 

ke browser adalah hasil jadi dalam bentuk HTML (Hyper Text Markup 

Language) (Bunafit, 2009). 

PHP di pilih karna merupakan script yang digunakan untuk 

membuat halaman website yang bersifat dinamis. Dinamis artinya bahwa 

halaman website yang ditampilkan dibuat saat halaman itu diminta oleh 

client. Mekanisme ini menyebabkan informasi yang diterima client selalu 

yang terbaru.  

Kelebihan PHP dari bahasa pemrograman lainnya yaitu : 

a. Sebuah bahasa script yang tidak melakukan sebuah kompilasi 

dalam penggunaannya. 

b. Web server yang mendukung php dapat ditemukan dimana-

mana . 
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c. Dalam sisi pengembangan lebih mudah, karna banyaknya milis-

milis dan developer yang siap membantu dalam pengembangan. 

2.7.  My SQL 
 

MySQL merupakan database server yang mampu untuk 

memanajemen database dengan baik. Mysql dijadikan sebagai sebuah 

database yang paling banyak digunakan selain database yang bersifat 

shareware seperti ms access, penggunaan mysql biasanya dipadukan dengan 

menggunakan program aplikasi php, karna dapat menggunakan kedua 

program tersebut diatas telah terbukti akan kehandalan dalam menangani 

permintaan. (Irwanti, 2009).   

MySQL dipilih karna mudah diakses dan sekaligus dapat 

membatasi akses para pemakai berdasarkan hak akses yang diberikan seperti 

melakukan perintah select untuk menampilkan isi database, menginsert atau 

meambahkan isi kedalam database, mendelete atau menghapus isi database 

dan mengedit database. 

Beberapa keunggulan dari MySQL adalah : 

a. Mampu menangani jutaan user dalam waktu bersamaan 

b. Sangat cepat mengeksekusi perintah . 

c. Memiliki userprivilege yang mudah dan efisien.  

d. Mampu menanggung lebuh dari 50.000.000 record. 

 


