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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 
Untuk mempelajari lebih lanjut dan memudahkan dalam pemahaman 

dalam pembuatan sistem apikasi perlu kiranya diadakan studi kepustakaan 

mengenai arti dan istilah – istilah yang digunakan, sehingga memudahkan dalam 

pemecahan masalah.  

Adapun teori yang penulis gunakan nantinya adalah sebagai berikut: 

2.1  Aplikasi 

Istilah aplikasi berasal dari bahasa inggris "application" yang berarti 

penerapan, lamaran ataupun penggunaan. Sedangkan secara istilah, pengertian 

aplikasi adalah suatu program yang siap untuk digunakan yang dibuat untuk 

melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna jasa aplikasi serta penggunaan aplikasi 

lain yang dapat digunakan oleh suatu sasaran yang akan dituju. Menurut kamus 

komputer eksekutif, aplikasi mempunyai arti yaitu pemecahan masalah yang 

menggunakan salah satu tehnik pemrosesan data aplikasi yang biasanya berpacu 

pada sebuah komputansi yang diinginkan atau diharapkan maupun pemrosesan  

data yang diharapkan. Sedangkan menurut Dwi Maryono aplikasi adalah program 

yang digunakan untuk melakukan pekerjaan tertentu.(Maryono,2009) 

Selain itu aplikasi juga mempunyai fungsi sebagai pelayan kebutuhan 

beberapa aktivitas yang dilakukan oleh manusia seperti sistem untuk software jual 

beli, permainan atau game online, diagnosa kerusakan, pelayanan mayarakat dan 
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hampir semua proses yang dilakukan oleh manusia dapat dibantu dengan 

menggunakan suatu aplikasi. 

 

2.2 Sistem Pakar 

 Menurut Efraim Turban (1995) “Sistem Pakar (expert system)  adalah 

suatu sistem yang menggunakan pengetahuan yang dimiliki manusia kemudian 

diimplementasikan ke dalam suatu komputer untuk memecahkan masalah yang 

biasanya ditangani oleh seorang pakar”. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan 

bahwa sistem pakar adalah suatu sistem yang dibangun untuk memindahkan 

kemampuan dari seorang atau beberapa orang pakar ke dalam komputer yang 

digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh pemakai dalam bidang 

tertentu. Sistem pakar bertindak layaknya seperti seorang pakar atau konsultan 

dalam suatu lingkungan tertentu.  

Pengetahuan dari suatu sistem pakar mungkin dapat direpresentasikan 

dalam sejumlah cara. Salah satu metode yang paling umum untuk 

merepresentasikan pengetahuan adalah dalam bentuk tipe aturan (rule) IF..THEN 

(jika..maka). Walaupun cara diatas sangat sederhana, namun banyak hal yang 

berarti dalam membangun sistem pakar dengan mengekspresikan pengetahuan 

pakar dalam bentuk aturan diatas. 

 

2.2.1. Struktur Sistem Pakar 

Komponen-komponen sistem pakar dalam kedua bagian tersebut 

dapat dilihat dalam Gambar 2.1 dibawah ini : 
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Gambar 2. 1 Struktur Sistem Pakar 

 
Menurut Rahmawati (2012) penjelasan dari gambar 2.1 Struktur 

Sistem Pakar diatas sebagai berikut:   

1. Pengetahuan Ahli (Pakar). Merupakan orang yang memiliki pengetahuan, 

penilaian, pengalaman dan metode khusus, serta kemampuan untuk 

menerapkan bakat ini dalam memberikan nasihat dan memecahkan persoalan. 

2. Penambahan Pengetahuan (Akuisisi Pengetahuan). Merupakan akumulasi, 

transfer dan transformasi keahlian pemecahan masalah dari pakar atau sumber 

pengetahuan terdokumentasi ke program komputer, untuk membangun atau 

memperluas basis pengetahuan. Sumber pengetahuan potensial antara lain 

pakar manusia, buku teks, dokumen multimedia, database (publik dan privat), 

laporan riset khusus dan informasi yang terdapat dalam web. 

3. Rekayasa Pengetahuan (Knowledge Engineer). Yaitu seorang spesialis 

sistem yang menterjemahkan pengetahuan yang dimiliki seorang pakar 
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menjadi pengetahuan yang akan tersimpan dalam basis pengetahuan pada 

sebuah sistem pakar. 

4. Basis Pengetahuan (Knowledge Base). Berisi pengetahuan relevan yang 

diperlukan untuk memahami, merumuskan, dan memecahkan persoalan. 

Basis pengetahuan mencakup dua elemen dasar, yaitu : 

a. fakta, misalnya situasi persoalan dan teori area persoalan (apa yang 

diketahui tentang area domain). 

b. rule atau aturan khusus yang mengarahkan penggunaan pengetahuan untuk 

memecahkan persoalan khusus dalam domain tertentu (referensi logika, 

misalnya, antara gejala dan penyebab). 

5. Motor Inferensi (Inference Engine). Merupakan otak dari sistem pakar. 

Komponen ini sebenarnya adalah program komputer yang menyediakan 

metodologi untuk reasoning (pertimbangan) mengenai informasi dalam basis 

pengetahuan dan dalam ”workplace”, dan digunakan untuk merumuskan 

kesimpulan. 

6. Blackboard (Workplace). Merupakan area kerja memori yang disimpan 

sebagai database untuk deskripsi persoalan terbaru yang ditetapkan oleh data 

input, digunakan juga untuk perekaman hipotesis dan keputusan sementara. 

Tiga tipe keputusan dapat direkam dalam workplace: rencana (bagaimana 

mengatasi persoalan), agenda (tindakan potensial sebelum eksekusi), dan 

solusi (hipotesis kandidat dan arah tindakan alternatif yang telah dihasilkan 

sistem sampai dengan saat ini). 
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7. Fasilitas Penjelasan. Ini adalah kemampuan penelusuran kebenaran dari 

konklusi yang didapat dari sumber-sumbernya. Hal ini krusial untuk 

transformasi kepakaran dan penyelesaian masalah. Komponen ini mampu 

menelusuri kebenaran dan untuk menerangkan perilaku Sisem Pakar secara 

interaktif, menjawab pertanyaan seperti: Mengapa pertanyaan tertentu 

ditanyakan oleh Sistem pakar? Bagaimana konklusi tertentu dicapai? 

Mengapa alternatif tertentu ditolak? Rencana apakah yang ada untuk 

mencapai solusi? Dan apa-apa saja selanjutnya yang harus dilakukan sebelum 

diagnosis final dapat ditentukan. 

8. User 

a. Klien (yaitu bukan pakar) yang menginginkan nasehat. Di sini Sistem 

pakar bertindak seperti seorang konsultan atau penasehat. 

b. Learner (pelajar) untuk mempelajari bagaimana Sistem pakar 

menyelesaikan permasalahan. Disini Sistem pakar bertindak sebagai 

seorang instruktur. 

c. Pembangun Sistem pakar yang ingin meningkatkan basis 

pengetahuannya. Di sini Sistem pakar bertindak sebagai seorang rekan. 

d. Pakar. Di sini Sistem pakar bertindak sebagai seorang kolega atau 

asisten. 

9. Antarmuka (Interface). Sistem pakar berisi prosesor bahasa untuk 

komunikasi berorientasi persoalan yang mudah antara pengguna dan 

komputer. Komunikasi ini paling baik dilakukan dalam bahasa alami. 

Dikarenakan batasan teknologi, maka kebanyakan sistem yang ada 
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menggunakan pendekatan pertanyaan dan jawaban untuk berinteraksi dengan 

pengguna. 

10. Penyaring Pengetahuan (Perbaikan Pengetahuan). Pakar manusia 

memiliki sistem perbaikan pengetahuan, yakni mereka dapat menganalisis 

pengetahuannya sendiri kegunaannya, belajar darinya, dan meningkatkannya 

untuk konsultasi mendatang. Serupa pula, evaluasi tersebut diperlukan dalam 

pembelajaran komputer sehingga program dapat menganalisis alasan 

keberhasilan atau kegagalannya. Hal ini dapat mengarah kepada peningkatan 

sehingga menghasilkan basis pengetahuan yang lebih akurat dan 

pertimbangan yang lebih efektif. Dengan komponen ini, pakar mampu 

menganalisis kinerja dari Sistem pakar, belajar daripadanya, dan 

meningkatkannya pada konsultasi selanjutnya. 

11. Aksi yang direkomendasikan. Merupakan saran atau solusi yang 

direkomendasikan untuk permasalahan yang sedang dihadapi oleh user. 

 

2.2.2. Pohon Penelusuran (Decision Tree) 

Pohon (tree) adalah suatu hierarki struktur yang terdiri dari simpul 

(node) yang menyimpan informasi atau pengetahuan dan cabang yang 

menghubungkan simpul. Cabang disebut juga link atau edge dan simpul disebut 

juga dengan vertex. Akar simpul adalah simpul yang tertinggi dalam hierarki dan 

daun adalah simpul yang paling bawah. Tree dapat dianggap sebagai suatu tipe 

khusus dari jaringan semantik yang setiap simpulnya, kecuali akar pasti 

mempunyai satu simpul orang tua dan mempunyai nol atau lebih simpul anak.  
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Untuk tipe biasa dari binary tree, maksimum mempunyai dua anak 

untuk setiap simpul, dan sisi kiri dan kanan dari simpul anak dibedakan. Jika 

simpul mempunyai lebih dari satu orang tua maka disebut dengan jaringan. 

 

Gambar 2. 2 Binary Tree 

 Gambar 2.2 menunjukkan binary tree yang mempunyai 0, 1 atau 2 

cabang per simpul. Gambar 2.2 Binary Tree Aplikasi dari tree adalah pembuatan 

keputusan dan biasa disebut dengan istilah decision tree (pohon keputusan).  

 

2.3 Forward chaining 

Metode Forward Chaining adalah metode pencarian atau teknik 

pelacakan ke depan yang dimulai dengan informasi yang ada dan penggabungan 

rule untuk menghasilkan suatu kesimpulan atau tujuan. (Russel, 2003).  

Pelacakan maju ini sangat baik jika bekerja dengan permasalahan 

yang dimulai dengan rekaman informasi awal dan ingin dicapai penyelesaian 

akhir, karena seluruh proses akan dikerjakan secara berurutan maju. Penalaran 

dimulai dari fakta terlebih dahulu untuk menguji kebenaran hipotesis. Pemecahan 
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masalah dimulai dari fakta masalah yang diberikan. Lebih jelasnya dapat di lihat 

pada gambar 2.1 berikut : 

Gambar 2.3 Forward Chaining 

 

2.3.1. Algoritma Proses Forward Chaining. 

Forwatd chaining merupakan strategi penarikan kesimpulan yang 

dimulai dari sejumlah fakta – fakta yang telah diketahui sebelumnya, untuk 

mendapatkan suatu fakta baru dengan memakai aturan yang memiliki kecocokan 

dengan fakta sebelumnya dan terus dilanjutkan sampai mendapatkan tujuan yang 

ingin dicapai. Flowchart dari metode Forward Chaining dapat dilihat pada 

gambar 2.4 berikut: 

 

Gambar 2.4 Flowchart Metode Forward Chaining 
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Berdasarkan ilustrasi pada gambar 2.4 dapat dijelaskan bagaimana 

proses yang terjadi pada metode forward chaining dalam melakukan penelusuran 

hingga menemukan kesimpulan dari setiap permasalahan yang ada. 

Berikut penjelasan dari langkah – langkah penelusuran menggunakan 

metode Forward Chaining: 

1. Langkah pertama : Memasukkan informasi atau fakta awal ke dalam memori 

sementara yang bekerja pada aplikasi (Working Memory). 

Fakta awal merupakan permasalahan yang akan ditelusuri 

dan merupakan informasi yang telah ada pada database. 

2. Langkah kedua  : berdasarkan informasi awal yang telah dimasukkan 

kedalam working memory aplikasi akan menjalankan 

proses berdasarkan aturan – aturan yang telah di buat. 

Pada kasus ini aturan yang dijalankan adalah aplikasi 

menampilkan informasi pengetahuan berdasarkan fakta 

yang ada. Informasi tersebut memiliki 2 pilihan fakta yang 

setiap fakta akan mengarahkan pada fakta lain yang 

terhubung dengan informasi tersebut.  

3. Langkah ketiga : fakta yang terpilih pada langkah sebelumnya merupakan 

informasi baru yang akan di telusuri pada database apakah 

informasi tersebut memiliki fakta lain atau tidak, jika 

informasi tersebut memiliki atau terhubung dengan fakta 

lain maka informasi tersebut akan disimpan kedalam 

working memory yang kemudian dijadikan fakta baru yang 
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kemudian dilakukan perulangan proses pada langkah 

sebelumnya (langkah kedua). Proses ini akan terus 

terulang hingga ditemukan informasi yang tidak memiliki 

atau mengarah pada fakta baru. 

4. Langkah keempat : setelah ditemukan informasi yang tidak memiliki atau 

mengarah pada fakta baru maka proses akan berhenti dan 

menentukan kesimpulan dari permasalahan yang ada 

berdasarkan informasi fakta – fakta yang telah 

terkumpulkan pada working memory.   

 

2.3.2. Keunggulan Forward Chaining : 

1. Kelebihan utama dari forward chaining yaitu metode ini akan bekerja dengan 

baik ketika problem bermula dari mengumpulkan/ menyatukan informasi lalu 

kemudian mencari kesimpulan apa yang dapat diambil dari informasi 

tersebut.  

2. Metode ini mampu menyediakan banyak sekali informasi dari hanya jumlah 

kecil data.  

 

2.3.3. Contoh aplikasi yang menggunakan Forward Chaining : 

 
1. Aplikasi Diagnosa Gangguan Ketidakseimbangan Asam/Basa Pada Manusia. 

(Widodo & Amin, 2013) 

2. System diagnosis kerusakan pada mobil. (Satwika, 2012) 
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3. Aplikasi diagnose kerusakan mesin sepeda motor bebek 4 tak. (Supyani, 

2013) 

 
 
2.4 HTML 

HTML (HyperText Mark-up Language) Merupakan standar teknik 

pengkodean atau tata penulisan khusus yang digunakan dalam penyusunan 

halaman web di WWW (World Wide Web). Dengan tata penulisan hiperteks, 

dokumen web dapat berisikan baik informasi font, ukuran, layout, gambar, suara, 

maupun link / hubungan ke sumber- sumber lain di internet (Pramono & Safii, 

2005). 

HTML berupa kode-kode tag yang menginstruksikan browser untuk 

menghasilkan tampilan sesuai dengan yang diinginkan. Sebuah file yang 

merupakan file HTML dapat dibuka dengan menggunakan browser web seperti 

Mozilla Firefox atau Microsoft Internet Explorer. HTML juga dapat dikenali oleh 

aplikasi pembuka email ataupun dari PDA dan program lain yang memiliki 

kemampuan browser. HTML dokumen tersebut mirip dengan dokumen teks biasa, 

hanya dalam dokumen ini sebuah teks bisa memuat instruksi yang ditandai 

dengan kode atau lebih dikenal dengan TAG tertentu. Sebagai contoh jika ingin 

membuat teks ditampilkan menjadi tebal seperti: TAMPIL TEBAL, maka 

penulisannya dilakukan dengan cara: <b>TAMPIL TEBAL</b>. Tanda <b> 

digunakan untuk mengaktifkan instruksi cetak tebal, diikuti oleh teks yang ingin 
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ditebalkan, dan diakhiri dengan tanda </b> untuk menonaktifkan cetak tebal 

tersebut. Secara garis besar, terdapat 4 jenis elemen dari HTML: 

1. structural. tanda yang menentukan level atau tingkatan dari sebuah teks 

(contoh, <h1>Golf</h1> akan memerintahkan browser untuk menampilkan 

“Golf” sebagai teks tebal besar yang menunjukkan sebagai Heading 1 

2. presentational. tanda yang menentukan tampilan dari sebuah teks tidak 

peduli dengan level dari teks tersebut (contoh, <b>boldface</b> akan 

menampilkan bold. Tanda presentational saat ini sudah mulai digantikan 

oleh CSS dan tidak direkomendasikan untuk mengatur tampilan teks, 

3. hypertext. tanda yang menunjukkan pranala ke bagian dari dokumen 

tersebut atau pranala ke dokumen lain (contoh, <a 

href="http://www.ilmukita.com/">IlmuKita</a> akan menampilkan 

IlmuKita sebagai sebuah hyperlink ke URL tertentu), 

4. Elemen widget yang membuat objek-objek lain seperti tombol (<button>), 

list (<li>), dan garis horizontal (<hr>). 

2.5 PHP 

PHP adalah bahasa pemprograman berbasis web yang membentuk 

banyak keunggulan dibandingkan dengan bahasa pemprograman berbasis web 

yang lain (Pramono& Safii, 2005). 

Protokol ini merupakan protokol standar yang digunakan untuk 

mengakses HTML. HTTP diprakarsai oleh World Wide Web sistem informasi 

yang menyeluruh sejak tahun 1990. Apabila pada penjelajahan web dan pada 
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alamat tertulis http://www.google.com; ini merupakan salah satu penggunaan 

protokol HTTP dalam web. 

 

2.6 Database 

Database atau basis data adalah struktur data yang dipakai untuk 

menyimpan informasi secara terorganisasi (Wahana, 2006).  

Pendefinisian basis data meliputi spesifikasi berupa tipe data, struktur, 

dan juga batasan-batasan data yang akan disimpan. Basis data merupakan aspek 

yang sangat penting dalam sistem informasi dimana basis data merupakan gudang 

penyimpanan data yang akan diolah lebih lanjut. 

Proses memasukkan dan mengambil data ke dan dari media 

penyimpanan data memerlukan perangkat lunak yang disebut dengan sistem 

manajemen basis data (Database Management System | DBMS). DBMS 

merupakan sistem perangkat lunak yang memungkinkan user untuk memelihara, 

mengontrol, dan mengakses data secara praktis dan efisien. Ada beberapa fungsi 

yang harus ditangani DBMS yaitu mengolah pendefinisian data, dapat menangani 

permintaan pemakai untuk mengakses data, memeriksa sekuriti dan integriti data 

yang didefinisikan oleh DBA (Database Administrator). 

2.7 MySQL 

MySQL adalah salah satu jenis database server yang sangat terkenal. 

Kepopulerannya disebabkan MySQL menggunakan SQL sebagai bahasa dasar 
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untuk mengakses databasenya. MySQL termasuk jenis RDBMS (Relational 

Database Management System). Pada MySQL, sebuah database mengandung satu 

atau sejumlah tabel. Tabel terdiri atas sejumlah baris dan setiap baris mengandung 

satu atau beberapa kolom untuk mengelola database MySQL ada. 

Database MYSQL bersifat open source dan mampu menangani data 

yang sangat besar hingga ukuran Giga Byte, dengan kemampuan daya tampung 

data ini maka MySQL sangat cocok digunakan untuk menampung data pada 

perusahaan baik yang kecil sampai perusahaan besar (Nugroho, 2008). 

 


