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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) [2] 

Kecerdasan buatan merupakan salah satu bagian dari ilmu komputer yang 

mempelajari bagaimana cara membuat mesin (komputer) agar dapat melakukan 

pekerjaan seperti yang dilakukan oleh manusia. Supaya komputer dapat 

menyerupai seperti manusia, maka komputer harus diberi bekal pengetahuan dan 

mempunyai kemampuan untuk menalar. Untuk itu maka terdapat beberapa 

metode yang membekali komputer dengan kedua komponen tersebut agar 

komputer menjadi sebuah mesin yang pintar. 

Kecerdasan buatan berbeda dengan program konvensional. Pemograman 

konvensional berbasis pada algoritma yang mendefinisikan setiap langkah dalam 

penyelesaian masalah. Pemograman konvensional dapat menggunakan rumus 

matematika atau prosedur sekuensial untuk menghasilkan solusi. Lain halnya 

dengan pemograman kecerdasan buatan, sebuah simbol dapat berupa kalimat, 

kata, atau angka yang digunakan untuk mempresentasikan objek, proses dan 

hubungannya.  

Objek dapat berupa manusia, benda, ide, konsep, kegiatan, atau pernyataan 

dari suatu fakta. Proses digunakan untuk memanipulasi simbol untuk 

menghasilkan saran atau pemecahan masalah. Selain itu kecerdasan buatan dapat 

melakukan penalaran terhadap data yang tidak komplit. 

Kecerdasan buatan memiliki banyak ruang lingkup atau bidang. Salah satu 

bidangnya adalah sistem pakar yang menggabungkan pengetahuan dan 

penelusuran data untuk memecahkan masalah yang secara normal memerlukan 

keahlian manusia. 

 

2.2 Sistem Pakar [4] 

Ketika hendak membuat suatu keputusan yang kompleks atau 

memecahkan masalah, seringkali kita meminta nasehat atau berkonsultasi dengan 

seorang pakar atau ahli. Seorang pakar adalah seseorang yang mempunyai 
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pengetahuan dan pengalaman spesifik dalam suatu bidang : misalnya pakar 

komputer, pakar uji tak merusak, pakar politik dan lain-lain. Semakin tidak 

terstruktursituasinya, semakin mengkhusus (dan mahal) konsultasi yang 

dibutuhkan. 

Sistem Pakar (Expert System) adalah usaha untuk menirukan seorang 

pakar. Biasanya Sistem Pakar berupa perangkat lunak pengambil keputusan yang 

mampu mencapai tingkat performa yang sebanding seorang pakar dalam bidang 

problem yang khusus dan sempit. Ide dasarnya adalah kepakaran ditransfer dari 

seorang pakar (atau sumber kepakaran yang lain) ke komputer, pengetahuan yang 

ada disimpan dalam komputer, dan pengguna dapat berkonsultasi pada komputer 

itu untuk suatu nasehat, lalu komputer dapat mengambil inferensi (menyimpulkan, 

mendeduksi, dan lain-lain.) seperti layaknya seorang pakar, kemudian 

menjelaskannya ke pengguna tersebut, bila perlu dengan alasan-alasannya. Sistem 

Pakar malahan terkadang lebih baik unjuk kerjanya daripada seorang pakar 

manusia. [10] 

Kepakaran (expertise) adalah pengetahuan yang ekstensif (meluas) dan 

spesifik yang diperoleh melalui rangkaian pelatihan, membaca, dan pengalaman. 

Pengetahuan membuat pakar dapat mengambil keputusan secara lebih baik dan 

lebih cepat daripada non-pakar dalam memecahkan problem yang kompleks. 

Kepakaran mempunyai sifat berjenjang, pakar top memiliki pengetahuan lebih 

banyak daripada pakar yunior. 

Tujuan Sistem Pakar adalah untuk mentransfer kepakaran dari seorang 

pakar ke komputer, kemudian ke orang lain (yang bukan pakar). Proses ini 

tercakup dalam rekayasa pengetahuan (knowledge engineering). 

 

2.3 Klasifikasi Sistem Pakar 

Berdasarkan kegunaannya, sistem pakar diklasifikasikan menjadi enam 

jenis, yaitu : 

1. Diagnosis 

Sistem pakar diagnosis biasanya digunakan untuk merekomendasikan obat 

untuk orang sakit, kerusakan mesian, kerusakan rangkaian elektronik, dan 
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sebagainya. Prinsipnya adalah menemukan apa masalah atau kerusakan yang 

terjadi. 

2. Pengajaran  

Kelebihan dari sistem pakar yang digunakan untuk mengajar adalah membuat 

diagnosa apa penyebab kekurangan kemudian memberikan cara untuk 

memperbaikinya. 

3. Interpretasi  

Sistem pakar interpretasi ini digunakan untuk menganalisa data yang tidak 

lengkap, tidak teratur dan data yang kontradiktif 

4. Prediksi 

Keunggulan dari seorang pakar adalah kemampuannya memprediksi ke depan. 

5. Perencanaan 

Perencanaan banyak digunakan dalam bidang bisnis dan keuangan suatu 

proyek, dimana sistem pakar dalam membuat perencanaan suatu pekerjaan 

berdasarkan jumlah tenaga kerja, biaya dan waktu sehingga menjadi lebih 

efisien dan lebih optimal. 

6. Kontrol  

Sistem pakar ini digunakan untuk mengontrol kegiatan yang membutuhkan 

presisi waktu yang tinggi. 

 

2.4 Manfaat, Keterbatasan dan alasan Pengembangan Sistem Pakar 

2.4.1 Manfaat Sistem Pakar 

1. Meningkatkan output dan produktivitas, karena Sistem Pakar dapat bekerja 

lebih cepat dari manusia. 

2. Meningkatkan kualitas, dengan memberi nasehat yang konsisten dan 

mengurangi kesalahan. 

3. Mampu menangkap kepakaran yang sangat terbatas. 

4. Dapat beroperasi di lingkungan yang berbahaya. 

5. Memudahkan akses ke pengetahuan. 
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6. Handal. Sistem Pakar tidak pernah menjadi bosan dan kelelahan atau sakit. 

Sistem Pakar juga secara konsisten melihat semua detil dan tidak akan 

melewatkan informasi yang relevan dan solusi yang potensial. 

 

2.4.2  Keterbatasan Sistem Pakar [11] 

 Metodologi Sistem Pakar yang ada tidak selalu mudah, sederhana dan 

efektif. Berikut adalah keterbatasan yang menghambat perkembangan Sistem 

Pakar: 

1. Pengetahuan yang hendak diambil tidak selalu tersedia. 

2. Kepakaran sangat sulit diekstrak dari manusia. 

3. Pendekatan oleh setiap pakar untuk suatu situasi atau problem bisa berbeda-

beda, meskipun sama-sama benar. 

4. Sangat sulit bagi seorang pakar untuk mengabstraksi atau menjelaskan langkah 

mereka dalam menangani masalah 

5. Pengguna Sistem Pakar mempunyai batas kognitif alami, sehingga mungkin 

tidak bisa memanfaatkan sistem secara maksimal. 

6. Sistem Pakar bekerja baik untuk suatu bidang yang sempit. 

7. Banyak pakar yang tidak mempunyai jalan untuk mencek apakah kesimpulan 

mereka benar dan masuk akal. 

8. Istilah dan jargon yang dipakai oleh pakar dalam mengekspresikan fakta 

seringkali terbatas dan tidak mudah dimengerti oleh orang lain. 

9. Kurangnya rasa percaya pengguna menghalangi pemakaian Sistem Pakar. 

10. Transfer pengetahuan dapat bersifat subyektif dan bias. 

 

2.4.3 Alasan Pengembangan Sistem Pakar [1] 

Sistem pakar sendiri dikembangkan lebih lanjut dengan alasan : 

1. Dapat menyediakan kepakaran setiap waktu dan di berbagai lokasi. 

2. Secara otomatis mengerjakan tugas-tugas rutin yang membutuhkan seorang 

pakar. 

3. Seorang pakar akan pensiun atau pergi. 

4. Seorang pakar adalah mahal. 
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2.5 Struktur Sistem Pakar [10] 

Sebuah program sistem pakar terdiri atas komponen-komponen 

sebagai berikut :  

1. Basis Pengetahuan 

Basis pengetahuan merupakan inti program sistem pakar dimana basis. 

Pengetahuan ini merupakan representasi pengetahuan (Knowledge 

Representation) dari seorang pakar. Basis pengetahuan ini tersusun atas fakta 

yang berupa informasi tentang cara bagaimana membangkitkan fakta baru dari 

fakta yang sudah diketahui. 

 

2. Basis Data 

Basis data adalah bagian yang mengandung semua faktafakta,baik fakta awal 

pada saat sistem mulai beroperasi maupun fakta-fakta yang didapatkan pada saat 

pengambilan kesimpulan sedang dilaksanakan. Pada kenyataannya, Basis Data 

berada didalam memori komputer. Secara umum sistem pakar terdapat Basis Data 

untuk menyimpan data hasil observasi dan data lainnya yang dibutuhkan selama 

pengolahan. 

 

3. Mesin Inferensi [5] 

Mesin Inferensi adalah bagian yang mengandung mekanisme fungsi berpikir 

dan pola-pola penalaran sistem yang digunakan oleh seorang pakar. Mekanisme 

ini akan menganalisa suatu masalah tertentu dan selanjutnya akan mencari 

jawaban atau kesimpulan yang terbaik. Secara deduktif mesin inferensi memilih 

pengetahuan yang relevan dalam rangka mencapai kesimpulan. Dengan demikian 

sistem ini dapat menjawab pertanyaan pemakai meskipun jawaban tersebut tidak 

tersimpan secara eksplisit didalam basis pengetahuan. Mesin inferensi memulai 

pelacakannya dengan mencocokkan kaidah-kaidah dalam basis pengetahuan 

dengan fakta-fakta yang ada. 

1. Pelacakan kedepan (Forward Chaining) yang merupakan kebalikan dari 

pelacakan kebelakang, yaitu memulai dari sekumpulan data menuju 

kesimpulan. Dalam penalaran maju, aturan-aturan diuji satu demi satu dalam 
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urutan tertentu. Urutan itu mungkin berupa urutan pemasukan aturan ke dalam 

basis aturan  atau bias juga urutan berikutnya diuji, sistem pakar akan 

mengevaluasi apakah kondisinya benar atau salah. Jika kondisinya benar, 

maka aturan itu disimpan kemudian aturan berikutnya diuji. Proses ini akan 

berulang (iterative) sampai seluruh basis aturan teruji dengan berbagai 

kondisi. 

2. Penelusuran data dengan DFS (Depth-first search) adalah teknik penelusuran 

data pada node-node secara vertical dan sudah terdefinisikan, misalnya dari 

kiri ke kanan. Keuntungan pencarian dengan teknik ini adalah bahwa 

penelusuran masalah dapat digali secara mendalam sampai ditemukannya 

kepastian suatu solusi yang optimal. Kekurangan teknik penelusuran ini adalah 

membutuhkan waktu yang sangat lama untuk ruang lingkup masalah yang 

besar. 

 

Gambar 2.1 Penelusuran Data dengan Depth First Search 

 

4. Antarmuka Pemakai 

Antarmuka pemakai memberikan fasilitas komunikasi antara pemakai dan 

sistem, memberikan berbagai fasilitas informasi dan berbagai keterangan yang 

bertujuan untuk membantu mengarahkan alur penelusuran masalah sampai 

ditemukan solusi. Syarat utama membangun antarmuka  pemakai adalah 

kemudahan dalam menjalankan sistem. Semua kesulitan dalam membangun suatu 
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program harus disembunyikan, yang ditampilkan hanyalah tampilan yang 

interaktif, komunikatif dan kemudahan pakai. 

 

2.6  Tahapan Pengembangan Sistem Pakar [5] 

 Terdapat 6 tahap atau fase dalam pengembangan sistem pakar . Penjelasan 

berikut merupakan penjelasan secara garis besar tentang fase-fase pengembangan 

tersebut. 

1. Identifikasi 

Tahap ini merupakan tahap untuk mengkaji dan membatasimasalah yang akan 

di implementasikan dalam sistem. 

2. Konseptualisasi 

Hasil identifikasi masalah dikonseptualisasikan dalam bentuk relasi data, 

hubungan antar pengetahuan dan konsep-konsep penting dan ideal yang akan 

diterapkan dalam sistem. 

3. Formalisasi 

Setelah konseptualisasi selesai maka konsep-konsep tersebut diimplementsi 

secara formal, misalnya memberi katagori sistem yang akan dibangun. 

4. Implementasi 

Apabila pengetahuan telah diformulisasi secara lengkap, maka tahap 

implementasi dapat dimulai dengan garis besar masalh kemudian memecahkan 

masalah kedalam modul-modul. 

5. Evalusi 

Sistem pakar yang selesai dibangun, perlu dievaluasi untuk menguji dan 

menemukan kesalahan. Karena sustu sistem belum tentu sempurna sehingga 

proses evaluasi diperlukan untuk penyempurnaannya. 

6. Pengembangan sistem 

Pengembangan sistem diperlukan sehingga sistem yang di bangun tidak usang 

dan investasi sistem tidak sia-sia. Pengembangan sistem yang paling beguna 

adalah proses dokumentasi yang di dalamnya tersimpan semua hal penting 

yang dapat menjadi tolak ukur pengembangan sistem dimasa mendatang. 
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2.7 Metode Pembangunan Sistem Pakar 

Metode Rekayasa Perangkat Lunak dengan Model Waterfall [13] 

Metode yang digunakan yaitu metode “waterfall” atau “classic life cycle” 

ini menggunakan pendekatan yang sistematis dan sekuensial dalam membangun 

perangkat lunak yang  dimulai pada level sistem dan pengembangan melalui 

tahapan analisis, perancangan, pengkodean, pengujian, dan pemeliharaan. 

1. Analisis 

Dari rumusan sistem yang diperoleh dari tahap pertama, selanjutnya dilakukan 

analisis yang berkaitan dengan proses dan data yang diperlukan oleh sistem 

serta keterkaitannya. Tujuan dilakukan tahapan ini adalah untuk memahami 

sistem yang ada pada saat ini agar dapat mendefinisikan permasalahan sistem 

sehingga selanjutnya dapat menentukan kebutuhan sistem secara garis besar 

sebagai persiapan ke tahap perancangan. Analisis di sini dilakukan dengan 

pemodelan menggunakan metode Data Flow Oriented dengan tool Data Flow 

Diagram (DFD). 

2. Perancangan 

Pada tahap perancangan ini diberikan gambaran umum yang jelas kepada 

pengguna dan rancang bangun yang lengkap tentang sistem yang akan 

dikembangkan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan sistem. 

Tahap perancangan ini dilakukan sebagai persiapan untuk tahap implementasi. 

3. Implementasi/Coding/Pemrograman 

Setelah tahap perancangan sistem, selanjutnya dilakukan konversi rancangan 

sistem ke dalam kode-kode bahasa pemrograman yang diinginkan. Pada tahap 

ini dilakukan pembuatan komponen-komponen sistem yang meliputi modul 

program, antarmuka dan basis data. 

4. Pengujian 

Tahap pengujian ini dilakukan untuk mendapatkan serta memastikan bahwa 

perangkat lunak yang dihasilkan adalah valid dan sesuai dengan kebutuhan 

yang telah dideskripsikan. 
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5. Pemeliharaan 

Pada tahap pemeliharaan ini perangkat lunak sudah diserahkan kepada 

pengguna. Pada tahap ini dilakukan evaluasi terhadap sistem yang baru untuk 

mengetahui apakah sistem telah memenuhi tujuan yang ingin dicapai. Dari 

hasil evaluasi ini dimungkinkan untuk melakukan perubahan-perubahan yang 

diperlukan terhadap sistem agar sistem senantiasa dapat digunakan dengan 

baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2  Metode RPL dengan Metode Waterfall Iteratif 

 

2.8 Basis Data Relasional 

Model basis data menunjukkan suatu cara yang digunakan untuk 

mengelola jaringan data secara fisik dalam memori sekunder yang akan 

berdampak pada bagaimana mengelompokkan dan membentuk keseluruhan data 

yang terkait dalam sistem yang sedang kita tinjau. Pada sub bab ini akan diuraikan 

istilah-istilah yang berkaitan dengan teori basis data. 
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2.8.1 Abstraksi Data 

Abstraksi data merupakan tingkatan dalam melihat data sebuah sistem 

basis data. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan interaksi pengguna dengan 

sistem. Abstraksi data terbagi dalam tiga level [16], yaitu : 

1. Level Fisik (Physical Level) merupakan level terendah dalam abstraksi data, 

yang menunjukkan bagaimana sesungguhnya suatu data disimpan. Pada level 

ini kita berurusan dengan data sebagai teks, angka atau dapat melihatnya 

sebagai himpunan bit data. 

2. Level Logic / Konseptual (Conceptual Level) merupakan level yang lebih 

tinggi dari level fisik, yang menggambarkan data apa yang sebenarnya (secara 

fungsional) disimpan dalam basis data dan hubungannya dengan data yang 

lain. 

3. Level Penampakkan (View Level) merupakan level tertinggi dari abstraksi 

data, yang hanya menunjukkan sebagian dari basis data. Data yang 

diperlihatkan dapat  mewakili relasi antar tabel. 

 

2.8.2 Kunci 

Key adalah satu gabungan beberapa atribut yang dapat membedakan 

sebuah entitas dengan entitas lain. Beberapa macam key antara lain : 

1. Superkey merupakan satu atau lebih atribut (kumpulan atribut) yang dapat 

membedakan sebuah entitas di dalam sebuah himpunan entitas. 

2. Candidate key adalah superkey yang tidak mengandung superkey lainnya, 

yang merupakan subset dari superkey pertama. 

3. Primary key adalah atribut yang dapat digunakan untuk membedakan sebuah 

entitas dalam sebuah himpunan entitas. 

 

2.9 Diagram Alir Data (Data Flow Diagram) 

Diagram alir data (Data Flow Diagram) adalah diteknik pemodelan secara 

grafis yang menggambarkan aliran data dalam sistem serta fungsi-fungsi (proses) 

yang terlibat dalam transformasi aliran data tersebut. Selain itu, data flow diagram 

(DFD) memberikan informasi tambahan yang digunakan selama tahap analisis. 
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DFD digunakan untuk merepresentasikan sistem atau perangkat lunak 

pada berbagai tingkatan abstraksi. Artinya, DFD dapat dibagi menjadi beberapa 

level yang menggambarkan penambahan aliran informasi dan fungsionalitas yang 

lebih rinci. DFD level 0 (Data Context Diagram) merepresentasikan elemen-

elemen perangkat lunak atau sistem secara keseluruhan sebagai suatu proses 

dengan data masukan dan keluaran digambarkan sebagai panah yang masuk dan 

keluar proses. Selanjutnya pada level yang lebih tinggi (1,2,3,… dan seterusnya), 

proses tersebut dipecah-pecah untuk memperoleh aliran data dan proses yang 

lebih rinci [3].  

Berikut ini akan diberikan simbol-simbol yang digunakan di dalam 

diagram alir data (Data Flow Diagram). 

 

Tabel 2.1  Simbol-simbol pada Diagram Alir Data (Data Flow Diagram) 

No. Simbol Keterangan 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

External entity (kata benda), sebuah elemen 

sistem (misalnya perangkat keras, seseorang, 

program yang lain) atau sistem yang lain 

yang menghasilkan informasi bagi 

transformasi oleh perangkat lunak atau 

menerima informasi yang dihasilkan oleh 

PL. 

2. 

 

Proses (kata kerja), menggambarkan 

kegiatan yang dilakukan oleh sistem, dapat 

berupa prosedur yang memanipulasi atau 

mengolah data. 

3. 

 

Data Store (kata benda), merupakan tempat 

penyimpanan data untuk direferensi atau 

diolah lagi lebih lanjut. 
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4. 

 

Data Flow (kata benda), menggambarkan 

aliran data yang menunjukkan transportasi 

data atau informasi. 

5. 

 

Control Flow (kata benda), menggambarkan 

aliran kontrol data atau kejadian, dapat 

berupa nilai Boolean 

6.  Control Bar, merupakan acuan untuk 

CSPEC (control specification) yang 

menjelaskan kebiasaan sistem dan 

mendefinisikan bagaimana proses diaktifkan 

sebagai konsekuensi dari suatu kejadian. 

 

2.10 Perangkat Lunak (Software) 

Perangkat lunak (software)  dapat  dikategorikan  ke  dalam tiga bagian. 

Tiga bagian tersebut memiliki peran yang penting dalam perangkat lunak, yang 

diantaranya sebagai berikut [8]  :  

1. Perangkat Lunak Sistem Operasi (Operating System), yaitu program yang 

ditulis untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan dari sistem 

komputer . 

2. Perangkat Lunak Bahasa (Language Software), yaitu program yang digunakan 

untuk menterjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa 

pemrograman ke dalam bahasa mesin supaya dapat dimengerti oleh komputer. 

3. Perangkat Lunak Aplikasi (Application Software), yaitu program yang ditulis 

dan diterjemahkan oleh language software untuk menyelesaikan suatu aplikasi 

tertentu. 

 

2.11  Software Sistem 

Software sistem merupakan background program yang memungkinkan 

software aplikasi dapat berfungsi pada peralatan hardware sistem komputer. 

Software sistem dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu [12]: 
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a. Operating system, adalah kumpulan utama dari program yang mengatur 

aktivitas sistem komputer. Contoh : Windows, Macintosh System Software, 

MS-DOS, UNIX, dan Penpoint. 

Windows dilengkapi fasilitas yang dapat mempermudah kerja user, yaitu 

[6]: 

1. Built-in Networking, fasilitas jaringan terintegrasi di sistem operasi. 

2. Pengamanan level pemakai pass-through 

3. Registry, semua informasi mengenai sistem disatukan sehingga mempermudah 

pengelolaan sistem. 

Pada Windows  antarmuka dengan sistem dilakukan dengan cara : 

1. Kebanyakan dilakukan dengan menggunakan fasilitas berbasis grafik : menu, 

icon.  

2. Tersedia taskbar yang mempermudah perpindahan aplikasi yang dijalankan 

sistem operasi. 

3. Terdapat jendela untuk mengetikkan baris perintah secara langsung. 

b. Software Aplikasi 

 Software sistem aplikasi merupakan suatu perangkat yang memungkinkan 

pemakai (user) memahami sistem komputer [7]. Berikut beberapa contoh dari 

software aplikasi : 

1. Visual Basic 6.0 

Visual Basic adalah suatu bahasa program yang termasuk dalam bagian 

Microsoft. Dalam program ini biasanya digunakan untuk keperluan untuk 

membuat program aplikasi database dengan DAO, RDO atau ADO, aplikasi RAD 

(Rapid Application Development) pada aplikasi grafika antarmuka (GUI) dan 

pengerjaan aplikasi ini ada pada Visual Basic. 
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Tampilan sederhana pada Visual Basic sebagai berikut : 

 

Gambar 2.3 Tampilan Visual Basic 

Tampilan Visual Basic dapat dibagi menjadi beberapa komponen : 

1. Control Menu  

Control menu adalah menu yang digunakan terutama untuk memanipulasi 

jendela Visual Basic. Dari menu ini anda dapat mengubah ukuran-ukuran, 

memindahkan, atau menutup jendela Visual Basic atau jendela lainnya. 

2. Menu 

Menu Visual Basic berisi semua perintah Visual Basic yang dapat anda pilih 

untuk melakukan tugas tertentu. Isi dari menu ini sebagian, hampir sama dengan 

program-program Windows pada umumnya. 

3. Toolbar 

Toolbar adalah tombol-tombol yang mewakili suatu perintah tertentu dari 

Visual Basic. Setiap tombol tersebut dapat langsung diklik untuk melakukan 

perintah tertentu. 

4. Form Window 

Form window atau jendela form adalah daerah kerja utama, dimana anda akan 

membuat program-program aplikasi Visual Basic. 

5. Toolbox 

Toolbox adalah sebuah kotak piranti yang mengandung semua objek atau 

control yang dibutuhkan untuk membentuk suatu program aplikasi. 
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6. Kontrol 

Kontrol adalah suatu objek yang menjadi interface (penghubung) antara 

program aplikasi dan usernya, dan kesemuanya harus diletakkan didalam jendela 

form. 

7. Project Explorer 

Jendela project explorer adalah jendela yang mengandung semua file didalam 

aplikasi Visual Basic anda. Setiap aplikasi dalam Visual Basic disebut dengan 

istilah project (proyek), dan setiap proyek mengandung lebih dari satu file. 

8. Jendela properties 

Jendela properties adalah jendela yang mengandung semua informasi 

mengenai objek yang terdapat pada aplikasi Visual Basic anda. Properti adalah 

sifat dari sebuah objek , misalnya seperti nama, warna, ukuran, posisi , dan 

sebagainya. Setiap objek sebagian besar memiliki jenis properti yang sama, tetapi 

ada pula yang berbeda-beda. 

9. Form layout window 

Form layout window adalah jendela yang menggambarkan posisi dari semua 

form yang ditampilkan pada layar monitor. Posisi form pada form layout window 

inilah yang merupakan petunjuk dimana aplikasi anda akan ditampilkan pada 

layar monitor dijalankan nanti.  

10. Jendela kode  

Jendela kode adalah salah satu jendela penting didalam Visual Basic. Jendela 

ini berisi kode-kode program yang merupakan instruksi-instruksi untuk aplikasi 

Visual Basic. Setiap objek pada Visual Basic dapat anda tambahkan dengan kode-

kode program untuk melakukan tugas-tugas tertentu. 

2. Microsoft Access 2003 [14] 

Pada Micorosoft Access 2003 terdapat tempat utama yang dipergunakan untuk 

bekerja yaitu Database Window. Database Window terdiri dari beberapa bagian 

yaitu : 

1. Tables, adalah kumpulan data, merupakan komponen utama dari suatu 

database. 
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2. Queries, digunakan untuk mengatur data mana saja yang terdapat pada suatu 

tables. 

3. Forms, digunakan untuk mengatur tampilan data di layar monitor. 

4. Reports, digunakan untukmengatur tampilan data yang akan dicetak dengan 

printer. 

5. Macros, merupakan fasilitas untuk mengotomasikan  dalam pembuatan 

aplikasi database. 

6. Modules, berguna dalam pembangunan aplikasi database tingkat lanjut. 

 Pada access telah tersedia berbagai cara yang dapat digunakan untuk 

pembuatan tabel. Salah satu pilihannya adalah dengan menggunakan Design View. 

Modus Design View akan menampilkan nama field (Field Name), jenis datanya 

(Data Type), serta sebuah kolom keterangan (Description) yang merupakan kolom 

opsional (boleh tidak diisi). Access menyediakan berbagai pilihan jenis data, 

meliputi Text, Memo, Number, Date/Time, Currency, AutoNumber, Yes/No, OLE 

Object, Hyperlinks, dan Lookup Wizard. 

 

2.12  Representasi Pengetahuan  

2.12.1 Case Based Reasoning [15] 

 Penalaran berbasis kasus (CBR), adalah proses pemecahan masalah baru 

berdasarkan solusi masalah masa lalu yang sama. Sebuah mobil mekanik yang 

merupakan perbaikan mesin dengan mengingat lain mobil yang menunjukkan 

gejala serupa dengan menggunakan penalaran berbasis kasus. Seorang pengacara 

yang pendukung hasil tertentu dalam sidang berdasarkan hukum preseden atau 

hakim yang menciptakan kasus hukum menggunakan penalaran berbasis kasus. 

Demikian juga, seorang insinyur menyalin kerja unsur-unsur alam (berlatih 

biomimicry ), adalah memperlakukan alam sebagai sebuah database dari solusi 

untuk masalah. Penalaran berbasis kasus adalah semacam terkemuka analogi 

pembuatan. 
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2.12.2 Proses Case Based Reasoning 

 Penalaran berbasis kasus telah dibakukan untuk tujuan penalaran komputer 

sebagai proses empat langkah :  

1. Ambil: Mengingat masalah target, mengambil kasus dari memori yang 

relevan untuk memecahkan masalah tersebut. Kasus terdiri dari suatu masalah, 

solusi, dan, biasanya, penjelasan tentang bagaimana solusi itu berasal. 

Misalnya, Fred ingin mempersiapkan blueberry pancake . Menjadi seorang 

koki pemula, pengalaman yang paling relevan adalah ia dapat mengingat di 

mana ia berhasil membuat kue dadar polos. Prosedur ia mengikuti untuk 

membuat pancake polos, bersama dengan pembenaran untuk keputusan yang 

dibuat di sepanjang jalan, merupakan kasus Fred diambil.  

2. Reuse: Peta solusi dari kasus sebelumnya untuk masalah target. Ini mungkin 

melibatkan mengadaptasi solusi yang diperlukan agar sesuai dengan situasi 

baru. Pada contoh pancake, Fred harus beradaptasi solusinya diambil untuk 

memasukkan penambahan blueberry. 

3. Revisi: Setelah memetakan solusi sebelumnya dengan situasi target, menguji 

solusi baru dalam dunia nyata (atau simulasi) dan, jika perlu, merevisi. 

Misalkan diadaptasi Fred solusi pancake-nya dengan menambahkan blueberry 

untuk adonan. Setelah pencampuran, ia menemukan bahwa adonan telah 

berubah biru - efek yang tidak diinginkan. Hal ini menunjukkan revisi berikut: 

menunda penambahan blueberry sampai adonan telah menyendok ke dalam 

panci.  

4. Mempertahankan: Setelah solusi telah berhasil disesuaikan dengan masalah 

target, menyimpan pengalaman yang dihasilkan sebagai kasus baru dalam 

memori. Oleh karena itu, catatan prosedur barunya untuk membuat pancake 

blueberry, sehingga memperkaya mengatur tentang pengalaman yang 

tersimpan, dan lebih baik mempersiapkan dirinya untuk masa depan membuat 

pancake-tuntutan.  
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Gambar 2.4 Alur proses CBR 

Pada gambar 1 terlihat dengan jelas alur dari proses metodologi CBR 

dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Pada saat terjadi permasalahan baru, 

pertama-tama sistem akan melakukan proses Retrieve. Proses Retrieve akan 

melakukan dua langkah pemrosesan, yaitu pengenalan masalah dan pencarian 

persamaan masalah pada database. Setelah proses Retrieve selesai dilakukan, 

selanjutnya sistem akan melakukan proses Reuse. Di dalam proses Reuse, sistem 

akan menggunakan informasi permasalahan sebelumnya yang memiliki kesamaan 

untuk menyelesaikan permasalahan yang baru. Pada proses Reuse akan menyalin, 

menyeleksi, dan melengkapi informasi yang akan digunakan. Selanjutnya pada 

proses Revise, informasi tersebut akan dikalkulasi, dievaluasi, dan diperbaiki 

kembali untuk mengatasi kesalahan-kesalahan yang terjadi pada permasalahan 

baru. Pada proses terakhir, sistem akan melakukan proses Retain. Proses Retain 

akan mengindeks, mengintegrasi, dan mengekstrak solusi yang baru. Selanjutnya, 

solusi baru itu akan disimpan ke dalam knowledge-base untuk menyelesaikan 

permasalahan yang akan datang. Tentunya, permasalahan yang akan diselesaikan 

adalah permasalahan yang memiliki kesamaan dengannya. 
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2.12.3 Algoritma Proses Sistem Case Based Reasoning 

Algoritma proses case based reasoning adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Flowchart CBR 


