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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Pengertian Sistem Informasi 

 Menurut Laudon dan Laudon (2010), Sistem Informasi merupakan 

komponen yang saling bekerja sama untuk mengumpulkan, mengolah, 

menyimpan dan menyebarkan informasi untuk mendukung pengambilan 

keputusan, koordinasi, pengendalian, analisis masalah dan visualiasi dalam 

sebuah organisasi. 

Elemen-elemen yang menyusun sebuah sistem adalah : 

 Tujuan 

Merupakan suatu tujuan dari sistem tersebut, yang dapat berupa 

tujuan usaha, kebutuhan, masalah dan prosedur pencapaian 

tujuan. 

 Batasan 

Merupakan batasan-batasan yang ada dalam mencapai tujuan 

dari sistem dimana batasan itu dapat berupa peraturan-peraturan, 

biaya-biaya, personel dan peralatan. 

 Kontrol 

Merupakan pengawas dari pelaksanaan pencapaian tujuan 

sistem, yang dapat berupa kontrol masukan data atau input, 

kontrol keluaran data atau output dan kontrol pengoperasian. 
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 Input 

Merupakan bagian dari sistem yang bertugas untuk menerima 

data masukan dimana dapat berupa asal masukan, frekuensi 

masukan ataupun jenis masukan data. 

 Proses 

Merupakan bagian yang bertugas sebagai pemroses masukan 

data yang dapat berupa klasifikasi, peringkasan dan pencarian. 

 Output 

Merupakan keluaran atau tujuan akhir dari sistem, dapat berupa 

laporan dan grafik. 

 Umpan Balik 

Biasanya dapat berupa perbaikan dari pemeliharaan sistem. 

 

2.2. Tahap-tahap Analisa Sistem 

 Tahap ini merupakan  tahap yang sangat penting karena kesalahan di 

dalam tahap ini akan berakibat kesalahan pada tahap selanjutnya. Analisis 

sistem mempunyai 4 tahapan yaitu : 

 Analisis pendahuluan. 

 Penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem. 

 Pelaksanaan Analisis Sistem. 

 Penyusunan Laporan Hasil Analisis Sistem. 

Alat Bantu Dalam Analisis Sistem adalah Diagram Alir 

Dokumen dan Diagram Alir Sistem. 
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 2.3.  Perangkat permodelan sistem 

 a.  Data Flow Diagram Context Level (ContextDiagram) 

Context Diagram adalah kasus khusus dari data flow diagram 

(DFD) yang berfungsi untuk memetakan model lingkaran, yang 

direpresentasikan dengan lingkaran tunggal yang mewakili 

keseluruhan sistem. 

b. Data Flow Diagram adalah gambaran sistem secara logikal. 

Gambaran ini tidak tergantung pada perangkat keras, perangkat 

lunak, struktur data atau organisasi file. 

Keuntungan menggunakan data flow diagram adalah 

memudahkan pemakai yang kurang menguasai bidang komputer 

untuk mengerti sistem yang akan dikerjakan atau dikembangkan. 

c.   Data Dictionary 

Data dictionary (kamus data) tidak menggunakan notasi grafis 

sebagaimana halnya DFD, tetapi porsinya dalam memodelkan 

sistem tidak perlu diragukan lagi karena sebuah model tidak 

lengkap tanpa data dictionary (DD). Mirip dengan kamus yang 

membantu kita dalam mencari arti kata baru, maka DD juga 

mempunyai fungsi yang sama dalam pemodelan system 

d.   Entity Relationship Diagram (ERD) 

ERD merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan 

antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data 

yang mempunyai hubungan antar relasi. 

ERD untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar 
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data, untuk menggambarkannya digunakan beberapa notasi 

dan simbol. 

 

2.4. Desain Sistem secara umum 

 Desain sistem secara umum bertujuan untuk memberikan gambaran 

secara umum kepada user tentang sistem yang baru. Desain sistem secara 

umum merupakan persiapan dari desain terinci. Desain secara umum 

mengidentifikasikan komponen-komponen sistem informasi yang akan 

didesain secara rinci. 

Tahap desain sistem mempunyai 2 maksud atau tujuan utama yaitu 

sebagai berikut : 

 Untuk memenuhi kebutuhan kepada pemakai sistem. 

 Untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancang 

bangun yang lengkap kepada pemrogram komputer atau 

ahli-ahli tehnik leinnya yang terlibat.  

 

2.5. Desain Model 

Analisis sistem dapat mendesain model dari sistem informasi yang 

diusulkan dalam betuk physical sistem dan logical model. 

 Physical Sistem 

Sketsa physical sistem dapat menunjukkan kepada user 

bagaimana nantinya sistem secara fisik akan diterapkan. 

Bagan alir sistem ( system flowchart ) merupakan alat yang 

tepat untuk menggambarkan physical sistem. Simbol-simbol 
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bagan alir sistem menunjukkan secara tepat arti fisiknya, 

seperti simbol terminal, hardisk dan laporan-laporan. 

       Logical Model 

Logical model dari sistem informasi lebih menjelaskan 

kepada user bagaimana nantinya fungsi-fungsi dalam sistem 

informasi secara logika akan bekerja. Logical model dapat 

digambarkan dengan menggunakan diagram arus data ( data 

flow diagram ). Arus dari data di DAD dapat dijelaskan 

dengan menggunakan kamus data ( data dictionary ). 

 

2.6. Desain Output 

Output adalah produk dari sistem informasi yang dapat berupa hasil 

media kertas, hasil media lunak dan hasil dari suatu proses yang akan 

digunakan oleh proses lain yang tersimpan pada suatu media seperti tape, disk 

atau kartu. Sedangkan output yang  dimaksud dalam desain ini adalah output 

yang berupa tampilan di media kertas atau di layar video.  Output dapat 

diklasifikasikan ke dalam beberapa tipe, yaitu output intern ( internal output) 

dan output ekstern (external output). 

 Output Intern 

Adalah output yang dimaksudkan untuk mendukung 

kegiatan manajemen. Output ini akan tetap tinggal di perusahaan 

dan akan disimpan sebagai arsip atau dimusnahkan bila sudah 

tidak digunakan lagi. Output jenis ini dapat berupa laporan-
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laporan terinci, laporan-laporan ringkasan dan laporan-laporan 

lainnya. 

 Output Ekstern 

Adalah output yang akan didistribusikan kepada pihak luar 

yang membutuhkannya.  

 

2.7. Desain Input 

Membahas tentang input tidak terlepas dari alat-alat input (input device) 

yang akan digunakan, misalnya keyboard, card reader dan lain-lain. Alat 

input digolongkan menjadi dua golongan, yaitu alat input langsung (online 

input device) dan alat input tidak langsung  (offline input device). Alat input 

langsung merupakan alat input yang langsung dihubungkan dengan CPU, 

misalnya keyboard, mouse, touch screen. Alat input tidak langsung adalah 

alat input yang tidak langsung dihubungkan dengan CPU, misalnya KTC (key 

–to-card), KTT (key-to-tape) dan KTD (key-to-disk). 

Input yang menggunakan alat input tidak langsung mempunyai tiga 

tahapan utama tersebut. Input yang menggunakan alat input langsung hanya 

terdiri dari dua tahapan utama saja (data capture dan data entry). 

 

2.8.  Desain Database 

 Basis data (database) merupakan kumpulan dari data yang saling 

berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan di simpanan luar computer 

dan digunakan perangkat lunak tertentu untuk memanipulasinya. Database 
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merupakan salah satu komponen yang penting di sistem informasi, karena 

berfungsi sebagai basis penyedia informasi bagi para pemakainya. 

 Database dibentuk dari kumpulan file. File di dalam pemrosesan 

aplikasi dapat dikategorikan ke dalam beberapa tipe, diantaranya sebagai 

berikut : File Induk (Master File), File Transaksi (Transaction File), File 

Laporan (Report File), File Sejarah (History File), File Pelindung  (Backup 

File), File Kerja (Working File). 

2.9. Penyakit pada Lele 

Penyakit adalah kendala yang paling ditakuti oleh pembudidaya, karena 

merupakan faktor utama penyebab kematian lele dan kegagalan panen 

Munculnya penyakit pada lele disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya 

air yang kotor atau jarang diganti, pemberian pakan yang berlebihan, bibit 

yang sudah dibeli terserang penyakit, pemakaian fasilitas budi daya yang 

telah tercemar penyakit. 

Air kotor atau jarang diganti dan pakan berlebihan akan meningkatkan 

keasaman dan menurunkan kandungan ogsigen air. Konsisi air seperti ini 

menyebabkan penyakit berkembang dengan mudah. Berbagai bibit penyakit 

bakteri, jamur, jasad renik tumbuh subur, kemudian menyerang dan 

mematikan bibit lele. Hampir semua penyakit lele sifatnya menular, sehingga 

jika satu kolam terkena penyakit maka dapat dimungkinkan akan meyebar ke 

kolam yang lainnya. 

Umumnya penyakit pada lele disebabkan oleh jasad renik yang melekat 

pada kulit dan insang, seperti protozoa, copepoda, pseudomonas, dan 

aeromonas. 
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a. Bintik Putih 

Bintik putih termasuk menular. Penyebabnya adalah protozoa, 

yaitu parasit dari golongan ciliata, bentuknya bulat dan kadang putih 

seperti amoba. Gejala serangan ditandai dengam kemunculan bintik-

bintik putih di sekujur tubuh, kulit, sirip dan insang lele. Gerakan lele 

yang terinfeksi sangat lemah dan selalu mengambang di permukaan air. 

Lele sering menggosok-gosokkan tubuh di dasar atau dinding kolam. Jika 

penyakit sudah sangat parah, lele akan mati. 

b. Karat 

Penyakit menular ini disebabkan oleh bakteri pseudomonas atau 

aeromonas. Gejalanya, kulit dan sirip lele rusak atau muncul bisul-bisul 

kecil berwarna merah di sekujur tubuh lele. Bisul tersebut terus 

menyebar. Lele kelihatan lemas mengambang, kemudian mati. 

c. Kumis Keriting 

Penyakit ini bersifat menular. Penyebabnya semacam jamur yang 

menempel pada kumis lele. Kumis lele menjadi keriting. Lele tidak mau 

makan. Lama kelamaan lele menjadi lemah, kemudian mati. 

d. Busung dan Kembung 

Penyakit ini tidak menular. Penyebabnya adalah pola makan yang 

salah atau kurang makan. Misalnya, karena kehabisan pakan, lele telat 

diberi makan atau diganti dengan pakan yang bukan sesuai ukurannya. 

Beberapa hari kemudian lele di beri makan sesuai ukurannya. Akibatnya 

bibit lele masuk angin dan kembung. Gejala ini ditandai dengan perut 

bengkak berwarna merah kemudian lele akan mati mengambang. 
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2.10. Metode Forward Chaining 

a. Metode forward Chaining dan backward chaining  

Merupakan dua teknik penalaran yang biasa digunakan dalam sistem 

pakar. metode forward chaining adalah pelacakan ke depan 

yang memulai dari sekumpulan fakta-fakta dengan mencari kaidah yang 

cocok dengan dugaan/hipotesa yang ada menuju kesimpulan.Pengertian 

metode forward dan backward chaining di atas, bisa juga dijelaskan 

seperti di bawah ini.  

b. Metode forward Chaining 

Kadang disebut:data-driven karena inference engine menggunakan 

informasi yang ditentukan oleh user untuk memindahkan ke seluruh 

jaringan dari logika ‘AND’ dan ‘OR’ sampai sebuah terminal ditentukan 

sebagai objek. Bila inference engine tidak dapat menentukan objek maka 

akan meminta informasi lain. Aturan (Rule) di mana menentukan objek, 

membentuk path (lintasan) yang mengarah ke objek. Oleh karena itu, 

hanya satu cara untuk mencapai satu objek adalah memenuhi semua 

aturan. 

Sebuah metode pelacakan kedepan, dimana diawali dari fakta – 

fakta yang diberikan user kemudian dicari dibasis pengetahuan lalu dicari 

rule yang sesuai dengan fakta – fakta. Setelah itu diadakan hipotesa 

untuk memperoleh kesimpulan. Metode inferensi ini yang akan 

digunakan dalam system pakar yang akan dibangun. 

http://umardanny.com/pengertian-metode-forward-dan-backward-chaining-sistem-pakar/
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Pencocokan fakta atau pernyataan dimulai dari bagian sebelah kiri. 

Dengan kata lain, penalaran dimulai dari fakta terlebih dahulu, lalu dicari 

rule yang sesuai dengan fakta – fakta yang diberikan untuk menguji 

kebenaran hipotesa. Metode Forward Chaining akan ditunjukkan pada 

Gambar 2.1 (Kusumadewi,2010)  

FAKTA 1

FAKTA 2

FAKTA 3

RULE P Hipotesa 1 Kesimpulan 1

RULE Q Hipotesa 2 Kesimpulan 2

RULE R Hipotesa 3 Kesimpulan 3
 

Gambar 2.1 Metode Forward Chaining 

Forward chaining merupakan metode inferensi yang melakukan 

penalaran dari suatu masalah kepada solusinya. Jika klausa premis sesuai 

dengan situasi (bernilai TRUE), maka proses akan menyatakan konklusi. 

Forward chaining adalah data driven karena inferensi dimulai dengan 

informasi yang tersedia dan baru konklusi diperoleh. Jika suatu aplikasi 

menghasilkan tree yang lebar dan tidak dalam, maka gunakan forward 

chaining. 

Contoh: 

Terdapat 10 aturan yang tersimpan dalam basis pengetahuan yaitu : 

R1 : if A and B then C 

R2 : if C then D 

R3 : if A and E then F 

R4 : if A then G 
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R5 : if F and G then D 

R6 : if G and E then H 

R7 : if C and H then I 

R8 : if I and A then J 

R9 : if G then J 

R10 : if J then K 

Fakta awal yang diberikan hanya A dan E, ingin membuktikan apakah K 

bernilai benar. Proses penalaran forward chaining terlihat pada gambar 

dibawah :  

 

Gambar 2.2 Contoh Forward Chaining 

Operasi dari sistem forward chaining dimulai dengan memasukkan 

sekumpulan fakta yang diketahui ke dalam memori kerja (working 

memory), kemudian menurunkan fakta baru berdasarkan aturan yang 

premisnya cocok dengan fakta yang diketahui. Proses ini dilanjutkan 

sampai dengan mencapai goal atau tidak ada lagi aturan yang premisnya 

cocok dengan fakta yang diketahui. Karakteristik Forward Chaining : 

- Perencanaan, monitoring dan control 

- Disajikan untuk masa depan 

- Antecedent ke konsekuen 

- Data memandu, penalaran dari bawah ke atas 

- Bekerja ke depan untuk mendapatkan solusi apa yang mengikuti fakta 

https://diskusikuliah.files.wordpress.com/2010/10/fc.jpg
https://diskusikuliah.files.wordpress.com/2010/10/fc.jpg


 18 

- Breadth first search dimudahkan 

- Antecedent menentukan pencarian 

- Penjelasan tidak difasilitasi 

        Forward chaining disebut juga penalaran dari bawah ke atas karena 

penalaran dimulai dari evidence (bukti) pada level bawah menuju 

konklusi pada level atas didasarkan pada fakta. 

• Forward chaining merupakan grup dari multipel inferensi yang 

melakukan pencarian dari suatu masalah kepada solusinya. 

• Jika klausa premis sesuai dengan situasi (bernilai TRUE), maka proses 

akan meng-assert konklusi  

• Forward Chaining adalah data driven karena inferensi dimulai dengan 

informasi yg tersedia dan baru konklusi diperoleh  

• Jika suatu aplikasi menghasilkan tree yang lebar dan tidak dalam, maka 

gunakan forward chaining. 

 

c. Metode backward Chaining 

Merupakan kebalikan dari forward chaining dimana mulai dengan 

sebuah hipotesa (sebuah objek) dan meminta informasi untuk 

meyakinkan atau mengabaikan backward chaining inference 

engine sering disebut: ‘Object-Driven/Goal-Driven‘. 

Catatan: inference engine adalah bagian dari sistem pakar yang mencoba 

menggunakan informasi yang diberikan untuk menemukan objek yang 

sesuai. Inference engine mempunayi 2 kategori yaitu deterministic dan 
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probabilistik. Sedangkan dasar untuk membentuk inference 

engine diantaranya: forward chaining, backward chaining dan rule 

value (merupakan pendahulu dari forward dan backward chaining) 

Backward Chaining adalah suatu teknik pelacakan yang dimulai 

dari sekumpulan kesimpulan, lalu hipotesa yang diinginkan, kemudian 

dengan mempergunakan kaidah–kaidah yang ada akan dicari sejumlah 

besar kondisi awal fakta – fakta yang mendukung kaidah – kaidah 

tersebut. Pencocokan fakta atau pernyataan dimulai dari bagian sebelah 

kanan.Dengan kata lain, penalaran dimulai dari kesimpulan, lalu hipotesa 

terlebih dahulu, dan untuk menguji kebenaran hipotesa tersebut harus 

dicari rule yang sesuai, lalu fakta yang ada dalam basis pengetahuan.  

Metode Backward Chaining akan ditunjukkan pada Gambar 2.3 

(Kusumadewi,2010) 

FAKTA 1

FAKTA 2

FAKTA 3

RULE P Hipotesa 1 Kesimpulan 1

RULE Q Hipotesa 2 Kesimpulan 2

 

Gambar 2.3 Metode Backward Chaining 

Menggunakan pendekatan goal-driven, dimulai dari harapan apa 

yang akan terjadi (hipotesis) dan kemudian mencari bukti yang 

mendukung (atau berlawanan) dengan harapan kita. Sering hal ini 

memerlukan perumusan dan pengujian hipotesis sementara. Jika suatu 
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aplikasi menghasilkan tree yang sempit dan cukup dalam, maka gunakan 

backward chaining. 

Contoh : 

Seperti pada contoh forward chining, terdapat 10 aturan yang sama 

pada basis pengetahuan dan fakta awal yang diberikan hanya A dan E. 

ingin membuktikan apakah K bernilai benar. Proses penalaran backward 

chaining terlihat pada gambar berikut : 

 

Gambar 2.4 Contoh Backward Chaining 

Kedua teknik penalaran di atas (forward dan backward chaining) 

dipengaruhi oleh tiga macam teknik penelusuran (searching) yaitu: 

1. Teknik Depth-First Search 

Adalah teknik penelusuran data pada node-node secara vertical dan 

sudah terdefinisi, misalnya kiri ke kanan, keuntungan pencarian 

dengan teknik ini adalah bahwa penelurusan masalah dapat di gali 

https://diskusikuliah.files.wordpress.com/2010/10/bc.jpg
https://diskusikuliah.files.wordpress.com/2010/10/bc.jpg
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secara mendalam sampai di temukannya kapasitas suatu solusi yang 

optimal. Kekurangan teknik penelesuran ini adalah membutuhkan 

waktu yang sangat lama untuk ruang lingkup masalah yang besar. 

 

Gambar 2.5  Teknik depth first search 

2. Teknik Breadth-First Search 

   Adalah teknik penelusuran data pada semua node dalam satu level 

atau salah satu tingkatan sebelum ke level atau tingkatan di bawahnya. 

Keuntungan pencarian daengan teknik ini adalah sama dengan depth 

first search, hanya saja penelusuran dengan tehnik ini mempunyai 

nilai tambah, dimana semua node akan di cek secara menyeluruh pada 

setiap tingkatan node. Kekurangan teknik penelusuran ini terletak 

pada waktu yang dibutuhkan yang sangat lama apabila solusi berada 

dalam posisi node terakhir sehingga menjadi tidak efisien. 

Kekurangan dalam implementasi juga perlu di pertimbangkan, 

misalnya teknik penelusuran menjadi tidak interaktif antara suatu 

topik dengan topik yang lain atau harus melompat dari satu topik ke 

topik yang lain sebelum topik tersebut selesai ditelusuri. 

http://umardanny.com/wp-content/uploads/2014/03/depthfirstsearch.jpg
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gambar 2.6 Teknik breadth first search 

3. Teknik Best-First Search 

  Adalah teknik penelusuran yang menggunakan pengetahuan akan 

suatu masalah untuk melakukan panduan pencarian ke arah node 

tempat dimana solusi berada. Pencarian jenis ini dikenal juga sebagai 

heuristic. Pendekatan yang dilakukan adalah mencari solusi yang 

terbaik berdasarkan pengetahuan yang dimiliki sehingga penelusuran 

dapat ditentukan harus di mulai dari mana dan bagaimana 

menggunakan proses terbaik untuk mencari solusi. Keuntungan jenis 

pencarian ini adalah mengurangi beban komputasi karena hanya solusi 

yang memberikan harapan saja yang diuji dan akan berhenti apabila 

solusi sudah mendekati yang terbaik. Ini merupakan model yang 

menyerupai cara manusia mengambil solusi yang dihasilkan 

merupakan solusi yang mutlak benar. 
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gambar 2.7 Teknik best first search 

Contoh Kasus: 

Deteksilah penyakit pada ikan lele ini menggunakan metode forward 

chaining sesuai dengan gejala yang sudah ada. 

Gejala ikan lele yang digunakan: 

G001= terdapat bintik putih 

G002= gerakan lele sangat lemah  

G003= lele mengambang dipermukaan air 

G004= muncul bisul kecil warna merah 

G005= kumis lele menjadi keriting  

G006= kurus 

G007= makan tidak sesuai ukuran 

G008= perut bengkak warna merah 

G009= menular 

G010= tidak menular 

G011= disebabkan parasit 

G012= disebabkan bakteri pseudomonas 

G013= penyakit karena pola makan 



 24 

G014= kulit kesat dan timbul pendarahan 

G015= menurunnya nafsu makan  

Setiap variabel dapat bernilai TRUE atau FALSE 

FAKTA YANG ADA: 

* Penyakit Bintik Putih : terdapat bintik putih, gerakan lele lemah, lele 

mengambang dipermukaan, menular, disebabkan parasit,menurunnya 

nafsu makan 

* Penyakit Karat : gerakan lele lemah, lele mengambang dipermukaan 

air, muncul bisul kecil warna merah, disebabkan bakteri pseudomonas, 

menurunnya nafsu makan 

* Penyakit Kumis Keriting : gerakan lele lemah, lele mengambang 

dipermukaan air, kumis lele menjadi keriting, menurunnya nafsu 

makan 

* Penyakit Busung/Kembung : kurus, makan tidak sesuai ukuran, 

perut bengkak warna merah, tidak menular, penyakit karena pola 

makan, kulit kesat dan timbul pendarahan, menurunnya nafsu makan 

ATURAN: 

Aturan 1 : IF (G001) AND (G002) AND (G003) AND (G009) AND 

(G011) AND (G015) THEN (BINTIK PUTIH) 

Aturan 2 : IF (G002) AND (G003) AND (G004) AND (G012) AND 

(G015) THEN  (KARAT) 

Aturan 3 : IF (G002) AND (G003) AND (G005) AND (G015) THEN 

(KUMIS KERITING) 

Aturan 4 : IF (G006) AND (G007) AND (G008) AND (G010) AND 

(G013) AND (G014) AND (G015) THEN (BUSUNG/KEMBUNG)  

Jadi dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

- Jika terdapat bintik putih maka lele tersebut terkena penyakit bintik 

putih 

- Jika terdapat bisul kecil warna merah maka lele tersebut terkena 

penyakit karat 

- Jika terdapat kumis keriting maka lele tersebut terkena penyakit 

kumis keriting 

- Jika terdapat kurus dan makan tidak sesuai ukuran maka lele 

tersebut terkena penyakit busung/kembung 
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2.11. Delphi 

Delphi adalah pemrograman berorientasi obyek yang merupakan 

pengembangan dari bahasa pemrograman pascal. Pascal adalah 

pemrograman berbasis DOS yang dibuat pada tahun 1971 oleh Niclaus 

Wirth dari Swiss. Nama pascal diambil dari nama matematikiawan dan ahli 

filsafat dari Perancis, yaitu Blaise Pascal yang lahir tahun 1623 dan 

meninggal tahun 1662. Pascal dirilis tahun 1983 oleh Borland International 

salah satu perusahaan software terkemuka di California. 

Pada tahun 1993 Borland International mengembangkan bahasa 

pemrograman pascal yang bersifat visual yang disebut Delphi dan resmi 

dipasarkan tahun 1995. Pemrograman ini dibuat secara modern yang 

berjalan di sistem operasi windows mulai dari versinya yang pertama yaitu 

delphi 1 dan ditahun – tahun berikutnya delphi terus dikembangkan 

mengikuti kebutuhan zaman (Kani, Firmansyah,& Sufandi, 2010). 

Salah satu keistimewaan delphi adalah dukungannya untuk aplikasi 

database yang memungkinkan user berinteraksidengan informasi yang 

tersimpan dalam sebuah database. Delphi juga memberikan banyak pilihan 

teknologi kepada developerdalam membangun aplikasi database sehingga 

developer dapat mengembangkan aplikasi dalam mekanisme akses yang 

paling tepat menurut kebutuhan. 
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2.12. Crystal Report 

Crystal Report merupakan program yang digunakan khusus untuk 

membuat laporan. Program ini merupakan program yang terpisah dengan 

program Microsoft Visual Basic 6.0, akan tetapi keduanya dapat 

dihubungkan (linkage). Membuat dengan laporan Crystal Report hasilnya 

akan lebih baik dan lebih mudah, karena pada Crystal Report banyak 

tersedia objek-objek maupun komponen yang mudah digunakan. ( Leo, 

2011)  

Crystal Report adalah suatu progaram aplikasi yang dirancang untuk 

mebuat laporan-laporan yang dapat diguanakan dengan bahasa 

pemrograman berbasis wimdows, seperti Visual Basic 6.0, Visual  C++, 

Visual Interdev dan delphi 7.0. 

 

2.13. Kecerdasa Buatan 

Kecerdasan buatan adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari dan 

menerapkan kemampuan berfikir manusia dan pengetahuan sebagai 

pengolah proses informasi dan metode penelitian ilmu pengetahuan. 

Kecerdasan buatan  merupakan studi tentang bagaimana membuat komputer  

melakukan hal – hal yang saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia 

(Russell,2010). 

 

Menurut Winstone dan Prendergast kecerdasan buatan memiliki 

tujuan,diantaranya adalah sebagai berikut ini: 

1.  Membuat mesin menjadi lebih pintar (utama). 
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2. Memahami apa itu kecerdasan (ilmiah). 

3. Membuat mesin lebih bermanfaat (entreprenural). 


