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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Sistem Pakar 

Sistem pakar adalah sistem berbasis komputer yang menggunakan 

pengetahuan, fakta dan teknik aktivitas cerdas untuk mengatasi masalah yang 

biasanya dapat diatasi oleh seorang pakar pada bidang tertentu. (Kusrini, 2006) 

Sistem Pakar adalah sistem informasi berbasis komputer yang 

digunakan untuk menyelesaikan masalah sebagaimana yang dipikirkan oleh 

pakar. Pakar yang dimaksud disini adalah orang yang mempunyai keahlian 

khusus yang dapat menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh 

orang awam. Sebagai contoh, dokter adalah seorang pakar yang mampu 

mendiagnosis penyakit yang diderita pasien serta dapat memberikan 

penatalaksanaan terhadap penyakit tersebut. Tidak semua orang dapat 

mengambil keputusan mengenai diagnosis dan memberikan penatalaksanaan 

suatu penyakit. Contoh yang lain, montir adalah seorang yang punya keahlian 

dan pengalaman dalam menyelesaikan kerusakan mesin motor/ mobil; psikolog 

adalah orang yang ahli dalam memahami kepribadian seseorang, dan lain-lain. 

(Kusrini, 2008) 

Sistem pakar memiliki banyak manfaat yang dapat di ambil, yakni : 

a. Menyimpan pengetahuan dan keahlian para pakar 

b. Dapat melakukan proses secara langsung berulang secara otomatis
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c. Meningkatkan output dan produktifitas 

d. Meningkatkan kualitas 

Selain memiliki manfaat, sistem pakar juga memiliki kelemahan yakni 

biaya yang di butuhkan untuk membuat dan memeliharanya sangat mahal dan 

sulit dikembangkan. Hal itu tentu saja erat kaitannya dengan ketersediaan pakar 

di bidangnya, sistem pakar 100% benar nilainya, daya kerja dan produktifitas 

manusia menjadi berkurang karena semuanya dilakukan secara otomatis oleh 

sistem. Sistem pakar memiliki dua bagian pokok yakni lingkungan 

pengembangan (development environment) yakni untuk memasukkan 

pengetahuan pakar ke dalam lingkungan sistem pakar dan lingkungan konsultasi 

(consultation environment) yang digunakan oleh pengguna yang bukan pakar 

guna memperoleh pengetahuan pakar. (Arhami, 2005) 

 

Gambar 2.1 : Arsitektur Sistem Pakar (Arhami, 2005) 
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Berikut adalah penjelasan beberapa bagian dalam Arsitektur Sistem 

Pakar yang terdapat pada gambar 2.1 : 

1. Subsistem penambahan pengetahuan. 

Bagian ini digunakan untuk memasukkan pengetahuan, mengkonstruksi 

atau memperluas pengetahuan dalam basis pengetahuan. Pengetahuan itu 

bisa berasal dari: ahli, buku, basisdata, penelitian, dan gambar. 

2. Basis pengetahuan 

Berisi pengetahuan-pengetahuan yang dibutuhkan untuk memahami, 

memformulasikan dan menyelesaikan masalah 

3. Mesin Inferensi (inference engine).  

Program yang berisi metodologi yang digunakan untuk melakukan 

penalaran terhadap informasi-informasi dalam basis pengetahuan dan 

blackboard, serta digunakan untuk memformulasikan konklusi. Ada 3 

elemen utama dalam motor inferensi, yaitu : 

a. Interpreter : mengeksekusi item-item agenda yang terpilih dengan 

menggunakan aturan-aturan dalam basis pengetahuan yang sesuai. 

b. Scheduler : akan mengontrol agenda 

c. Consistency enforcer : akan berusaha memelihara kekonsistenan dalam 

merepresentasikan solusi yang bersifat darurat 

4. Worksplace  

Merupakan area dalam memori yang digunakan untuk merekam kejadian 

yang sedang berlangsung termasuk keputusan sementara. Ada 3 tipe 

keputusan yang dapat direkam yaitu : 

a. Rencana : bagaimana menghadapi masalah 

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

dieksekusi 

c. Solusi : calon aksi yang akan dibangkitkan 

5. Antarmuka  

Digunakan untuk media komunikasi antara user dan program 
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6. Subsistem penjelasan 

Digunakan untuk melacak respon dan memberikan penjelasan tentang 

kelakukan sistem pakar secara interaktif melalui pertanyaan : 

 Mengapa suatu pertanyaan ditanyakan oleh sistem pakar? 

 Bagaimana konklusi dicapai? 

 Mengapa ada alternatif yang dibatalkan? 

 Rencana apa yang digunakan untuk mendapatkan solusi? 

 

Berikut ini merupakan perbandingan antara kemampuan pakar manusia 

dan sistem komputer yang menjadi pertimbangan pengembangan sistem pakar: 

Tabel 2.1 : Perbedaan pakar manusia dan sistem pakar komputer 

 

2.2. Hypertext Preprocessor (PHP) 

Pada awalnya PHP merupakan singkatan dari Personal Home Page 

Tools, yang gunanya untuk memonitor pengunjung web. PHP mula-mula 

dikembangkan oleh Rasmus Lerdorf. Kemudian istilah PHP mengacu pada 

Hypertext Preprocessor. PHP merupakan bahasa berbentuk skrip yang 

ditempatkan dalam server dan dip roses di server. Hasilnya akan dikirimkan ke 

Pakar manusia Sistem pakar 

Terbatas waktu karena manusia 

membutuhkan istirahat 

Tidak terbatas karena dapat digunakan 

kapanpun juga 

Tempat akses bersifat local pada suatu 

tempat saja dimana pakar berada 

Dapat digunakan di berbagai tempat 

Pengetahuan bersifat variable dan dapat 

berubah-ubah tergantung situasi 

Pengetahuan bersifat konsisten 

Kecepatan manusia untuk menemukan 

solusi sifatnya bervariasi 

Kecepatan untuk memberikan solusi 

konsisten dan lebih cepat daripada 

manusia 

Biaya yang harus dibayar untuk 

konsultasi biasanya sangat mahal 

Biaya yang dikeluarkan lebih murah 
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client, tempat pemakai menggunakan browser. PHP dikenal sebagai sebuah 

bahasa scripting, yang menyatu dengan tag-tag HTML, dieksekusi di server dan 

digunakan untuk membuat halaman web yang dinamis seperti halnya Active 

Server Pages (ASP) atau Java Server Pages (JSP). PHP merupakan sebuah 

software open source. Nah, hal inilah yang membedakan ASP dengan PHP. 

(Swastika, 2006) 

Kelebihan PHP dari bahasa pemrograman lain yaitu: 

a. Bahasa pemrograman PHP adalah sebuah script yang tidak melakukan 

sebuah kompilasi dalam penggunaannya. 

b. Web Server yang mendukung PHP dapat ditemukan dimana-mana dari 

mulai apache, IIS, Lighttpd, hingga Xitami dengan konfigurasi yang 

relative mudah. 

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

dan developer yang siap membantu dalam pengembangan. 

d. Dalam sisi pemahaman, PHP adalah bahasa scripting yang paling 

mudah karena memiliki referensi yang banyak. 

 

2.3. MySQL 

SQL (dibaca “ess-que-el”) merupakan singkatan dari Structure Query 

Language. SQL digunakan untuk berkomunikasi dengan suatu database. 

Berdasarkan ANSI (American National Institute), SQL merupakan bahasa 

standar untuk relation database management systems. Pernyataan-pernyataan 
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SQL digunakan untuk melakukan fungsi-fungsi seperti update data pada 

database, atau pengambilan data dari database. (Cahyono, 2006) 

Merupakan sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL/ 

DBMS (Database Management System) yang multithread, multi-user dan 

sekitar 6 juta instalasi diseluruh Indonesia. Didistribusikan secara gratis 

dibawah lisensi GPL (General Public License). Dimana setiap orang bebas 

untuk menggunakan MySQL, namun tidak boleh dijadikan produk turunan yang 

bersifat komersial. Keistimewaan MySQL yakni : 

a. Probabilitas. MySQL dapat berjalan stabil pada berbaga sistem operasi 

seperti Windows, Lnux, FreeBSD, Mac OS X Server, Solaris, Amiga 

dan masih banyak lagi. 

b. Open Source. MySQL didistribusikan secara open source, dibawah 

lisensi GPL sehingga dapat digunakan secara cuma-Cuma. 

c. Multiuser. MySQL dapat digunakan oleh beberapa user dalam waktu 

yang bersamaan tanpa mengalami masalah atau konflik. 

d. Performance tunning. MySQL memiliki kecepatan yang menakjubkan 

dalam menangani query sederhana, dengan kata lain dapat memproses 

lebih banyak SQL per satuan waktu. 

e. Jenis Kolom. MySQL memiliki tipe kolom yang sangat kompleks, 

seperti signed/ unsigned integer, float, double, char, text, date, 

timestamp dan lain-lain. 
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f. Perintah dan Fungsi. MySQL memiliki operator dan fungsi secara 

penuh yang mendukung perintah Select dan Where dalam perintah 

(query). 

g. Kemanan. MySQL memiliki beberapa lapisan sekuritas seperti level 

subnetmask, nama host dan izin akses user dengan sistem perizinan 

yang mendetail serta sandi terenkripsi. 

 

2.4. Metode Naïve Bayes 

Merupakan pengklasifikasian dengan metode probabilitas dan statistic 

yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris Thomas Bayes, yaitu memprediksi 

peluang di masa depan dengan berdasarkan pengalaman sebelumnya sehingga 

dikenal sebagai Teorema Bayes. Naïve bayes untuk setiap kelas keputusan 

menghitung probabilitas dengan syarat bahwa kelas keputusan adalah benar, 

mengingat vektor informasi obyek. Algoritma ini mengasumsikan bahwa atribut 

obyek adalah independen. Probabilitas yang terlibat dalam memproduksi 

perkiraan akhir dihitung sebagai jumlah frekuensi dari “master” tebel 

keputusan. (Olson dan Delen, 2008:102) 

Pengklasifikasi Bayesian memiliki tingkat kesalahan minimal 

dibandingkan dengan klasifikasi lainnya. Namun, dalam prakteknya hal ini 

tidak selalu terjadi, karena ketidakakuratan asumsi yang dibuat untuk 

penggunaannya, seperti kondisi kelas independen, dan kurangnya data 

probabilitas yang tersedia. Pengklasifikasi Bayesian juga berguna dalam 
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memberikan pebenaran teoritis untuk pengklasifikasi lain yang tidak secara 

eksplisit menggunakan teorema Bayes. 

Menurut Han dan Kamber (2011:351) Proses dari The Naïve Bayes 

classifier, atau Simple Bayesian Classifier, sebagai berikut: 

1. Variable D menjadi pelatihan set tuple dan label yang terkait dengan 

kelas. Seperti biasa, setiap tuple diwakili oleh vector atribut n-dimensi, 

X=(x1, x2,…,xn), ini menggambarkan pengukuran dibuat pada tuple 

dari atribur n, masing-masing, A1, A2,….An. 

2. Misalkan ada kelas m, C1, C2, …,Cm. diberi sebuah tuple, X, classifier 

akan memprediksi X yang masuk kelompok memiliki probabilitas 

posterior tertinggi, kondisi-disebutkan pada X. artinya, classifier naïve 

bayes Bayesian memprediksi bahwa X tuple milik kelas Ci jika dan 

hanya jika: 

 (1) 

Jadi memaksimalkan P(Ci|X). Ci kelas yang P(Ci|X) dimaksimalkan 

disebut hipotesi sposteriori maksimal. Dengan teorema Bayes: 

  (2) 

Keterangan : 

P(Ci|X) = Probabilitas hipotesis Ci jika diberikan fakta atau record X 

(Posteriorprobability) 

P(X|Ci) = mencari nilai parameter yang member kemungkinan yang 

paling besar (likelihood) 



18 
 

 
 

P(Ci) = Prior probability dari X (Priorprobability) 

P(X) = Jumlah probability tuple yang muncul 

3. Ketika P(X) adalah konstan untuk semua kelas, hanya P(X|Ci) P(Ci) 

butuh dimaksimalkan. Jika probabilitas kelas sebelumnya tidak 

diketahui, maka umumnya diasumsikan ke dalam kelas yang sama, 

yaitu, P(C1)=P(C2)=…=P(Cm), maka dari itu akan memaksimalkan 

P(X|Ci). jika tidak, maka akan memaksimalkan P(X|Ci) P(Ci). 

perhatikan bahwa probabilitas sebelum kelas dapat diperkirakan oleh 

P(Ci)=|Ci, D|/|D|, dimana |Ci, D| adalah jumlah tuple pelatihan kelas Ci di 

D. 

4. Mengingat dataset mempunyai banyak atribut, maka akan sangat sulit 

dalam mengkomputasi untuk menghitung P(X|Ci). agar dapat 

mengurangi perhitungan dalam mengevaluasi P(X|Ci), asumsi naïve 

independensi kelas bersyarat dibuat. Dianggap bahwa nilai-nilai dari 

atribut adalah kondisional independen satu sama lain, diberikan kelas 

label dari tuple (yaitu bahwa tidak ada hubungan ketergantungan 

diantara atribut) dengan demikian : 

 (3) 

Maka dapat dengan mudah memperkirakan probabilitas P(x1|Ci), 

P(x2|Ci),…P(xn|Ci) dari pelatihan tuple. Ingat bahwa disini xk mengacu 

pada nilai atribut Ak untuk tuple X. untuk setiap atribut, dilihat dari 



19 
 

 
 

apakah atribut tersebut ketegorikal atau continous-valued. Misalnya, 

untuk menghitung P(X|Ci) mempertimbangkan hal-hal berikut : 

a. Jika Ak adalah kategorikal, maka P(Xk|Ci) adalah jumlah tuple 

kelas Ci di D memiliki nilai Xk untuk atribut Ak dibagi dengan 

|Ci,D|, jumlah tuple kelas Ci di D. 

b. Jika Ak continous-valued, maka perlu melakukan sedikit lebih 

banyak pekerjaan, tapi perhitungannya cukup sederhana. Sebuah 

atribut continous-values biasanya diaskumsikan memiliki 

distribusi Gaussian dengan rata-rata µ dan standar deviasi σ, 

didefiniskan oleh 

  (4) 

Sehingga : 

  (5) 

Setelah itu hitung µ Ci dan σ Ci, yang merupakan deviasi mean 

(rata-rata) dan standar masing-masing nilai atribut Ak untuk tuple 

pelatihan kelas Ci. 

Setelah itu gunakan kedua kuantitas dalam Persamaan, bersama-

sama dengan xk, untuk memperkirakan P(xk|Ci). 

5. Untuk memprediksi label kelas x, P(X|Ci) P(Ci) di evaluasi untuk 

setiap kelas Ci. Classifier memprediksi kelas label dari tuple x adalah 

kelas Ci, jika 
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  (6) 

Dengan kata lain, label kelas di prediksi adalah Ci yang mana P(X|Ci) 

P(Ci) adalah maksimal. 


