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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Lahan 

Lahan merupakan bagian dari bentang alam (landscape) yang 

mencakup pengertian lingkungan fisik, termasuk iklim, topografi/relief, 

hidrologi keadaan vegetasi alami (natural vegetation) yang semuanya 

secara potensial akan berpengaruh terhadap penggunaan lahan (Febrandy, 

2006).  

Lahan dalam pengertian yang lebih luas termasuk yang telah 

dipengaruhi oleh berbagai aktivitas flora, fauna, dan manusia baik dimasa 

lalu maupun dimasa sekarang, seperti lahan rawa dan pasang surut yang 

telah direklamasi atau tindakan konservasi tanah pada suatu lahan tertentu 

(Febrandy,  2006). 

 

B. Kesesuaian Lahan 

Kesesuaian lahan adalah kelas kecocokan sebidang lahan untuk 

penggunaan tertentu, sehingga apabila dimanfaatkan akan memberikan 

hasil yang maksimal. Kesesuaian lahan tersebut dapat dinilai untuk kondisi 

saat ini (kondisi lahan aktual) atau setelah diadakan perbaikan (kondisi 

lahan potensial). Kondisi lahan aktual adalah kesesuaian lahan berdasarkan 

data sifat biofisik tanah atau sumber daya lahan sebelum lahan tersebut 

diberikan masukan-masukan yang diperlukan untuk mengatasi kendala. 

Data biofisik tersebut berupa karakteristik tanah dan iklim yang 

berhubungan dengan persyaratan tumbuh tanaman yang dievaluasi. 
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Kesesuaian lahan potensial menggambarkan kesesuaian lahan yang akan 

dicapai apabila dilakukan usaha-usaha perbaikan (Ritung dkk, 2007) 

Stuktur klasifikasi kesesuaian lahan menurut kerangka FAO, (1976) 

dapat di bedakan menurut tingkatannya, yaitu tingkat Ordo, Kelas, 

Subkelas dan Unit. Ordo adalah keadaan kesesuaian lahan secara global. 

Pada tingkatan ordo kesesuaian lahan dibedakan antara lahan yang 

tergolong sesuai (S=Suitable) dan lahan yang tidak sesuai (N=Not 

Suitable). Kelas adalah keadaan tingkat kesesuaian dalam tingkat ordo. 

Berdasarkan tingkat detail data yang tersedia pada masing-masing skala 

pemetaan, kelas kesesuaian lahan dibedakan menjadi:  

1) Kelas S1 (Sangat sesuai): Lahan tidak mempunyai faktor pembatas 

yang berarti atau nyata terhadap penggunaan secara berkelanjutan, atau 

faktor pembatas bersifat minor dan tidak akan berpengaruh terhadap 

produktivitas lahan secara nyata. 

2) Kelas S2 (Cukup sesuai): Lahan mempunyai faktor pembatas, dan 

faktor pembatas ini akan berpengaruh terhadap produktivitasnya, 

memerlukan tambahan masukan (input). Pembatas tersebut biasanya 

dapat diatasi oleh petani sendiri. 

3) Kelas S3 (Sesuai marginal): Lahan mempunyai faktor pembatas yang 

berat, dan faktor pembatas ini akan sangat berpengaruh terhadap 

produktivitasnya, memerlukan memasukkan yang lebih banyak 

daripada lahan yang tergolong S2, untuk mengatasi faktor pembatas 
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pada kelas ini memerlukan modal tinggi, sehingga perlu adanya 

bantuan atau campur tangan (intervensi) pemerintah atau pihak swasta.  

4) Kelas N1 (Tidak sesuai saat ini): Lahan yang tidak sesuai karena 

mempunyai faktor pembatas yang sangat berat akan tetapi masih 

memungkinkan untuk diatasi tapi dengan biaya yang rasional.  

5) Kelas N2 (Tidak sesuai permanen): Lahan yang mempunyai pembatas 

sangat berat, sehingga tidak mungkin untuk dipergunakan terhadap 

suatu penggunaan tertentu yang lestari. 

C. Tanaman Jati 

Tanaman Jati merupakan salah satu jenis tanaman bernilai ekonomis 

tinggi dan menjadi primadona masyarakat dalam berbagai penggunaan. 

Saat ini tanaman Jati mulai banyak diupayakan dalam skala luas pada 

beberapa tempat di Indonesia. Produk tanaman Jati dengan kualitas baik 

sudah lama dikenal dihasilkan dari Pulau Jawa. Jati umumnya mulai 

dipanen antara umur 15 sampai 20 tahun (Wirawan, 2008).  

Dibalik prospek tingginya harga kayu Jati, tersimpan peluang investasi. 

Dalam perhitungan yang konservatif, saban tahun harga kayu Jati bisa naik 

dua kali lipat. Artinya, dengan masa investasi paling pendek (10 tahun), 

harga kayu Jati bakal melonjak empat kali lipat. Kesempatan itu tidak 

disiasiakan oleh beberapa pengusaha agrobisnis dan investasi untuk  

menawarkan paket investasi ditanaman Jati (Wijanarko, 2012). 

Kayu Jati merupakan jenis kayu yang memiliki berbagai macam 

keunggulan. Kayu Jati memiliki kualitas yang baik dengan kelas kuat dan 
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kelas awet. Kayu Jati bisa digunakan dalam kontruksi bantalan rel kereta 

api, tiang jembatan, balok, tiang rumah dan industri perkapalan. Selain 

digunaan sebagai kayu kontruksi kayu Jati bisa digunakan sebagai bahan 

baku pembuatan mebel. Pasal nya kayu Jati banyak memiliki tekstur yang 

eksentrik sehingga memiliki nilai jual yang tinggi. Sebagai komoditas 

barang yang mewah, penggunaan kayu Jati sebagai mebel juga dapat 

meningkatkan prestise  bagi pemiliknya (Mawardi, 2012). 

Kayu Jati  dapat dijadikan ikon furnitur dan desain interior  di 

perkantoran, bangunan  dan perhotelan dengan konsep yang menarik. 

Hingga saat ini kayu Jati masih mendapatkan tepat terbaik dihati 

konsumen. Hal ini yang menjadi keunggulan kayu Jati dibandingkan 

dengan jenis kayu yang lain (Mawardi, 2012). 

Selain itu, tanaman Jati tergolong pula sebagai tanaman berkhasiat obat. 

Bunga Jati dapat digunakan sebagai obat bronkhitis, billiouesness, dan 

obat untuk melancarkan serta membersihkan kantong kencing. Bagian 

buah atau benihnya dapat digunakan sebagai obat diurektik. Adapun 

ekstrak daunnya dapat menghambat kinerja bakteri tuberkulosa. Selain 

berfungsi sebagai obat, daun Jati dapat digunakan sebagai bahan pewarna 

kain. Tidak hanya bagian tanaman saja yang berguna, limbah produksi 

berupa cabang dan serbuk gergaji pun dapat di proses menjadi briket arang 

yang memiliki kalori tinggi (Sumaryana, 2006). 

Menanam  tanaman Jati juga bermanfaat sebagai salah satu langkah 

penghijauan dalam  menjaga kelestarian alam. Satu  pohon dapat 
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menghasilkan 1,2 kg oksigen/hari. Satu (orang) bernafas perlu 0,5 

oksigen/hari. Jadi satu pohon dapat menunjang kehidupan 2 (dua) warga. 

Akar pohon dapat menyerap air hujan ke tanah sehingga tidak mengalir 

sia-sia. Kemudian mengikat air di pori-pori tanah dan menjadikan  

cadangan air di musim kemarau. Akar pohon Jati juga mengikat butir-butir 

tanah sehinggga dapat mencegah terjadinya erosi dan tanah longsor. Jadi 

menebang pohon Jati terutama di tangkapan air/koservasi di daerah 

pegunungan atau hutan tanpa upaya menamam kembali berarti 

mengundang bencana alam erosi dan bencanan tanah longsor terutama di 

daerah penghujan (Wijanarko, 2012). 

Secara alami tanaman Jati dapat tumbuh pada lahan-lahan yang berada 

di tepi pantai hingga daerah tinggi (1000 mdpl), beriklim kering maupun 

basah (curah hujan 1250-1300 mm/tahun), dan pada tanah jenis regusol-

regusol. Memiliki kandungan kapur dan lempung-liat yang cukup tinggi. 

Memiliki Perbedaan musim  kemarau dan musim penghujan yang nyata 

(Wijanarko, 2012). 

Jati dapat tumbuh di daerah dengan curah hujan 500-200 mm/tahun dan 

suhu 27-36 
o
C  baik di dataran rendah maupun dataran tinggi. Tempat 

yang paling baik  untuk pertumbuhan Jati adalah tanah dengan pH 4,5–7 

dan tidak dibanjiri dengan air. Jati memiliki pertumbuhan yang lambat 

dengan germinasi rendah (biasanya kurang dari 50%) yang membuat 

proses propagasi secara alami menjadi sulit  (Wijanarko, 2012). 
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Tanaman Jati memiliki klasifikasi ilmiah sebagai berikut:  

Division: Spermatophyta  

Sub division: Angiospermae  

Class: Dicotyledoneae  

Familia: Verbenales  

Sub familia: Verbenaceae  

Genus: Tectona  

Species: Tectona grandis L. (Wijanarko, 2012).  

 

D. Sistem 

Sistem adalah hubungan satu unit dengan unit-unit lainnya yang saling 

berhubungan satu sama lainnya dan yang tidak dapat dipisahkan serta 

menuju suatu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Apabila satu unit macet/terganggu, unit lainnya pun akan 

terganggu untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan tersebut (Gaol, 

2008). 

Organisasi/perusahaan adalah tempat sumber daya manusia bekerja 

sama dan berinterkasi untuk merealisasikan formulasi tujuan yang telah 

ditetapkan. Oleh karena itu, sebuah sistem dengan sendirinya menjadi 

sangat rumit. Dalam suatu sistem, manajer memiliki suatu kerangka 

pikiran dan sistem juga dapat membantu  mengatasi keruwetan yang ada. 

Di pihak lain, sistem membantu masalah yang esensial dan rumit sehingga 

nantinya dapat bekerja di dalam lingkungan tempat dioperasikannya. 

Merupakan hal yang sangat penting untuk mengenal karakteristik secara 
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bulat dan utuh dari sistem tertentu, termasuk di dalamnya adalah realisas 

bahwa tiap sistem memiliki masukan, (input) maupun keluaran, (output) 

dan dapat dipandang sebagai suatu unit yang bekerja dengan sendirinya. 

Yang penting diperhatikan bahwa sistem organisasi, dalam versi apapun, 

merupakan suatu bagian dari sistem yang lebih besar. 

Sebagai suatu gugus komponen yang dirancang untuk menyelaraskan 

suatu tujuan tertentu sesuai dengan yang diterapkan. Suatu sistem 

merupakan totalitas yang kompleks dan terorgasnisasi secara utuh. Istilah 

sistem sebenarnya mencakup suatu spektrum yang sangat luas dari suatu 

paham. Sistem dapat berupa abstrack maupun fisik. Sistem abstrack 

adalah adalah suatu susunan yang teratur atas suatu gagasan atau konsep 

yang saling satu sama lainnya, sedangkan sistem fisik adalah susunan yang 

teratur dari unsur unsur yang berkesinambungan (Gaol, 2008). 

 

E. Penalaran Komputer Berbasis Kasus (Case-Based Reasoning) 

CBR adalah teknik kecerdasan buatan yang dimaksudkan untuk 

memberikan kemampuan penalaran otomatis, memungkinkan 

pembelajaran yang berkelanjutan dalam sistem pendukung keputusan yang 

lebih canggih. Secara khusus, CBR memanfaatkan pengetahuan 

pengalaman pada situasi sebelumnya yang dikumpulkan, dihadapi dan 

dipecahkan, dikenal sebagai case. Proses penalaran dapat diringkas 

menggunakan skema CBR pada Gambar 2  berikut (Montani & Jain, 

2014). 

PENENTUAN TINGKAT KESESUAIAN ...,  ARIGUS WAHYU NUR PRABOWO, TIK F TEKNIK, UMP 2016.



13 
 

 
Gambar 2. Skema CBR (Montani & Jain,  2014) 

 

1. Retrieve, mengambil kasus yang paling mirip  sehubungan dengan 

situasi arus masukan yang terkandung dalam basis kasus. 

2. Reuse, menggunakan kembali mereka, atau lebih tepatnya solusi atas 

kasus yang dimasukan, dalam rangka memecahkan masalah baru, 

beberapa adaptasi mungkin diperlukan pada tahap ini. 

3. Revise, merevisi solusi baru yang (jika perlu) dalam upaya untuk 

memecahkan masalah yang baru. 

4. Retain, mempertahankan atau menyimpan solusi baru setelah telah 

dikonfirmasi atau divalidasi oleh pakar. 

Case-Based Reasoning (CBR) merupakan metodologi untuk 

memecahkan masalah tapi tidak meresepkan teknologi tertentu. Hal ini 

menunjukkan bahwa teknik yang berbeda dapat digunakan dan diterapkan 

dalam berbagai tahapan pemecahan masalah siklus hidup CBR. Misalnya 

nearest-neighbor, algoritma induksi, fuzzy logic, dan teknik basis data 
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semua dapat diterapkan pada tahap pengambilan sistem CBR dalam 

mengukur similiarity antara kasus (Pal & Shiu, 2004). 

CBR adalah  salah satu cabang dari ilmu kecerdasan buatan yang 

merupakan sebuah pendekatan pemecahan masalah yang berorientasi pada 

pemanfaatan pengetahuan yang dimiliki pada masa lalu untuk 

memecahkan masalah yang sedang terjadi sekarang. Masalah baru 

dipecahkan dengan menggunakan kembali solusi yang telah pernah 

digunakan untuk memecahkan masalah terdahulu, dan jika perlu solusi 

diadaptasikan dengan permasalahan sekarang  atau masalah baru sehingga 

menjadi solusi yang tepat untuk memecahkan masalah baru    

(https://openair.rgu.ac.uk/bitstream/10059/54/1/ker05-mantarasetal.pdf ). 

Sebelum CBR, penelitian-penelitian yang ada banyak menggunakan 

expert system (sistem pakar), atau rule-based system (sistem berbasis 

kaidah), atau knowledge-based system/KBS (sistem berbasis pengetahuan).  

Meskipun banyak kesuksesan dari KBS, namun ternyata terdapat masalah 

yang sering dijumpai  yaitu: 

a. mendapatkan suatu pengetahuan adalah sangat sulit atau sering 

disebut dengan knowledge elicitation bottleneck. 

b. Implementasi dari KBS merupakan proses yang sulit yang 

memerlukan keahlian khusus dan sering membutuhkan banyak waktu 

dan tenaga. 
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c. Setiap kali diimplementasikan dari model dasar KBS sering lambat 

dan tidak mempunyai kemampuan untuk mengakses atau mengatur 

informasi yang cukup besar. 

d. Setiap kali diimplementasikan akan sulit dilakukan perbaikan. 

Perbedaan antara CBR dengan sistem berbasis kaidah seperti pada Tabel 1 

berikut ini: 

Tabel 1. Perbedaan CBR dengan Sistem Berbasis Kaidah (Rule-Based System) 

Sifat Sistem Berbasis Kaidah CBR 

Area masalah - Sempit 

- masalah sudah 

dipahami dengan 

baik 

- sangat membutuhkan 

teori  

- statis 

- luas 

- masalah tidak harus 

dipahami dengan baik 

- tidak dibutuhkan teori 

secara detil 

- dinamis 

Representasi 

pengetahuan 

Fakta dan kaidah IF-

THEN 

Kasus 

Penyediaan sistem Jawaban Penelusuran 

Penjelasan Pelacakan dari kaidah 

yang dipicu 

Penelusuran 

Pembelajaran 

sistem 

Tidak tersedia, biasanya 

dibutuhkan penambahan 

kaidah baru secara manual 

Tersedia, dengan cara 

akuisisi kasus. 

 

a. Teknik CBR 

Teknik umum pengembangan sistem berbasis kasus/CBR adalah 

sebagai berikut (Pal & Shiu, 2004): 

1) Representasi Kasus (Case Representation) 

Kasus adalah pengetahuan yang merepresentasikan sebuah 

pengalaman. Kasus bisa berupa sejumlah kejadian, cerita, atau 

rekaman dari: 
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a) Permasalahan yang mendeskripsikan keadaan dunia jika terjadi 

kasus. 

b) Solusi yang menyatakan solusi untuk permasalahan tersebut. 

Representasi kasus bisa dilakukan dalam berbagai bentuk. Seperti 

representasi preposisi, frame representation, formlike represantiton, 

maupun kombinasi dari ketiganya, tergantung dari kebutuhan dan 

struktur data yang ada. 

2) Indexing (indeksasi) 

Indexing  adalah metode yang digunakan untuk menyimpan kasus 

ini di memori komputer. Dalam contoh ini kita mengatur kasus hirarki 

sehingga hanya sebagian kecil yang perlu dicari selama proses 

retrieval. Artinya komputer tidak perlu mencari setiap rekaman data 

yang tersimpan di media penyimpanan yang akan memakan waktu 

sangat lama.  

3) Case Retrieval  

Case Retrieval adalah proses menemukan dalam case-base  yang 

paling dekat dengan kasus yang diuji. Case Retrieval sangat 

berhubungan dan sangat bergantung pada metode pengindekan yang 

digunakan. Secara umum dasar pengambilan kasus didasarkan pada 

similarity (kemiripan) kasus sekarang dengan kasus-kasus yang lalu. 

Metode pengambilan kasus yang biasa digunakan adalah nearest 

neighbor retrieval (pengambilan berdasarkan tetangga terdekat) dan 

inductive retireval  (pengambilan secara induktif). 
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4) Case Adaptation (adaptasi) 

Solusi untuk pemecahan masalah sekarang terkadang tidak sama 

dengan solusi yang telah pernah digunakan untuk permasalahan yang 

lalu walaupun kasusnya sama. Oleh karena itu, CBR harus 

mengadaptasikan solusi yang tersimpan untuk dijadikan sebagai solusi 

kasus yang sekarang terjadi dan harus didapatkan solusinya. Untuk 

adaptasi ini diperlukan suatu formula atau aturan yang diterapkan 

pada kasus sekarang dan kasus yang lalu sehingga diperoleh solusi. 

Dua macam adaptasi dalam CBR yaitu: 

a) Structural Adaptation (adaptasi struktural) adalah adaptasi yang 

langsung menerapkan aturan atau formula kepada solusi yang 

tersimpan dalam kasus. 

b) Derivational adaptation (adaptasi turunan) yaitu adaptasi yang 

mengguna ulang aturan atau formula yang telah membentuk solusi 

awal untuk menghasilkan solusi baru untuk permasalahan sekarang.  

Sekali adaptasi dijalankan dengan sukses baik oleh program ataupun 

oleh seseorang, maka adaptasi ini akan disimpan untuk digunakan 

selanjutnya. 

5) Case-Base Maintenance 

Masalah pemeliharaan sangat penting, karena menjaga stabilitas 

dan akurasi dari sistem CBR dalam aplikasi dunia nyata. Berfokus 

pada masalah kasus redundansi, beberapa kasus berlebihan akan 
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menurunkan kinerja sistem, jadi kita harus mengidentifikasi dan 

menghapus kasus ini. 

 

b. Keuntungan Menggunakan Case-Based Reasoning  (CBR) 

Beberapa Keuntungan dari CBR antara lain (Phal & Siu, 2004): 

1) Mengurangi tugas akuisisi pengetahuan, dengan menghilangkan 

kebutuhan untuk mengekstrak model atau seperangkat aturan, seperti 

yang diperlukan dalam model rule-based system. 

2) Menghindari mengulangi kesalahan yang dilakukan di masa lalu. 

Dalam sistem terdapat data kegagalan, keberhasilan, dan mungkin 

alasan kegagalan, informasi tentang apa yang menyebabkan kegagalan 

di masa lalu dapat digunakan untuk memprediksi kegagalan potensial 

di masa depan. 

3) Memberikan fleksibilitas dalam pemodelan pengetahuan, rule-base 

system kadang-kadang tidak dapat memecahkan masalah yang ada di 

batas pengetahuan, ruang lingkup atau ketika ada data  yang hilang 

atau tidak lengkap. Sebaliknya, case-base reasoning system 

menggunakan pengalaman masa lalu sebagai pengetahuan domain dan 

sering dapat memberikan solusi yang masuk akal, melalui adaptasi 

yang tepat. 

4) Penalaran dalam domain yang belum sepenuhnya dipahami, 

didefinisikan, atau dimodelkan. Dalam situasi di mana kurangnya 

pengetahuan untuk membangun model dari domain, CBR masih dapat 
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dikembangkan menggunakan hanya satu set kecil kasus dari domain. 

Teori yang mendasari pengetahuan domain tidak harus diukur atau 

dipahami sepenuhnya. 

5) Membuat prediksi dari keberhasilan kemungkinan solusi disodorkan. 

Ketika informasi disimpan mengenai tingkat keberhasilan solusi masa 

lalu, CBR dapat memprediksi keberhasilan solusi yang diusulkan untuk 

arus masalah. Hal ini mengacu pada solusi yang tersimpan, tingkat 

keberhasilan solusi dan perbedaan antara konteks sebelumnya dan saat 

menerapkan solusi ini. 

6) Pembelajaran sistem dari waktu ke waktu. Semakin CBR digunakan 

untuk memecahkan masalah dan bisa menciptakan banyak solusi. 

7) Penalaran dalam pengetahuan dengan lingkup sempit. Sementara  

masalah yang hanya beberapa kasus yang tersedia, CBR bisa mulai 

dengan beberapa kasus yang diketahui dan membangun pengetahuan 

secara bertahap. Penambahan kasus baru akan menyebabkan sistem 

untuk memperluas pengetahuan dari kasus yang dihadapi. 

8) Penalaran dengan data dan konsep yang tidak lengkap atau tidak tepat. 

Seperti kasus yang diambil, misalnya kasus tidak identik dengan kasus 

saat ini. Namun demikian, ketika berada dalam beberapa ukuran yang 

ditetapkan dari kesamaan dengan kasus, setiap ketidaklengkapan dan 

ketidaktepatan dapat ditangani oleh CBR. 

9) Menghindari mengulangi semua langkah yang perlu diambil untuk 

sampai pada solusi. Dalam domain masalah yang memerlukan proses 
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yang signifikan untuk membuat solusi dari awal, pendekatan alternatif 

memodifikasi solusi sebelumnya dapat mengurangi kebutuhan 

pengolahan ini secara signifikan. Selain itu, menggunakan kembali 

solusi sebelumnya juga memungkinkan langkah-langkah yang 

sebenarnya diambil untuk mencapai solusi yang akan digunakan 

kembali untuk memecahkan masalah lainnya. 

10) Menyediakan sarana penjelasan. Sistem penalaran berbasis kasus dapat 

menyediakan kasus sebelumnya dan solusi sukses untuk membantu 

meyakinkan pengguna, atau untuk membenarkan, solusi yang 

diusulkan untuk masalah saat ini. 

11) Memperluas ke berbagai tujuan. CBR dapat diterapkan hampir tak 

terbatas dalam berbagai sistem. Hal ini dapat digunakan untuk 

berbagai tujuan, seperti membuat rencana, membuat diagnosis, dll. 

Oleh karena itu, data ditangani oleh sistem CBR dapat mengambil 

banyak bentuk, dan pengambilan dan adaptasi metode juga akan 

bervariasi. Setiap kali disimpan kasus masa lalu diambil dan 

diadaptasi. 

12) Memperluas ke berbagai domain. CBR dapat diterapkan untuk 

beragam aplikasi domain. Hal ini disebabkan jumlah yang tampaknya 

tak terbatas untuk mewakili, pengindeksan, mengambil, dan adaptasi 

kasus. 

13) Mencerminkan nalar manusia. Karena ada banyak situasi di mana kita, 

sebagai manusia, menggunakan bentuk penalaran berbasis 
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kasus.Demikian pula, manusia dapat memahami CBR sistem penalaran 

dan penjelasan dan mampu diyakinkan keabsahan solusi yang mereka 

terima dari sebuah sistem. Jika pengguna manusia adalah waspada 

terhadap validitas solusi sebelumnya, CBR cenderung untuk 

menggunakan solusi ini. Semakin kritis domain, semakin rendah 

kemungkinan bahwa solusi terakhir akan digunakan dan semakin besar 

tingkat yang diperlukan pemahaman pengguna dan mudah percaya. 

c. Aplikasi CBR 

Beberapa aplikasi CBR yang sukses digunakan dalam berbagai 

bidang (Pal & Shiu, 2004) yaitu: 

1) Web Minning, sistem berbasis kasus untuk melakukan prediksi  

penemuan pola akses web, dengan ini desainer website dapat 

menafsirkan kepentingan dan perilaku pengguna website. 

2) Medical Diagnosis,  sistem diagnosis berbasis kasus mengambil 

kasus yang lalu yang mempunyai gejala mirip dengan kasus 

sekarang (kasus baru) dan menduga diagnosanya didasarkan pada 

kasus lalu yang sesuai. 

3) Wheater Prediction, Beberapa pendekatan lain berdasarkan CBR 

dalam hubungannya dengan teknik statistik dengan jaringan syaraf 

telah belajar di bidang peramalan oseanografi. Hasil dari metode ini 

menunjukkan bahwa untuk mendapatkan perkiraan akurat dalam 

lingkungan di mana parameter berubah terus menerus, baik temporal 

dan spasial, metodologi diperlukan yang dapat menggabungkan 
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kekuatan dan kemampuan dari beberapa pendekatan kecerdasan 

buatan. 

4) Legal Inference (Inferensi Hukum), sistem CBR yang dipadukan 

dengan logika fuzzy digunakan untuk menggambarkan ketidakjelasan 

dari kesimpulan hukum serta untuk representasi kasus dan kasus 

yang cocok. 

5) Property Valuation (Penilaian Property),  memperkirakan nilai dari 

properti di dunia nyata yang dinamis. menemukan comparables 

(yaitu, penjualan baru-baru ini yang mirip dengan properti yang 

menggunakan catatan penjualan). Setelah kontras dengan properti 

dengan comparables, menyesuaikan harga penjualan comparables 

untuk mencerminkan perbedaan mereka dari subjek milik dan 

rekonsiliasi disesuaikan harga penjualan comparables untuk 

menurunkan perkiraan untuk properti subjek (menggunakan metode 

averaging wajar). 

6) Help Desk, sistem ini digunakan dalam kasus pelayanan pelanggan 

yang biasanya digunakan untuk menangani masalah produksi dan 

pelayanan. 

7) Assessment (Penilaian) , sistem ini digunakan untuk menentukan 

nilai suatu variabel dengan membandingkannya ke nilai yang sudah 

diketahui dari sesuatu yang mirip dengannya. Biasanya digunakan 

dalam domain keuangan dan pemasaran.  

PENENTUAN TINGKAT KESESUAIAN ...,  ARIGUS WAHYU NUR PRABOWO, TIK F TEKNIK, UMP 2016.



23 
 

8) Design (Desain), sistem ini akan membantu manusia dalam proses 

mendesain atau merancang di bidang arsitektur dan industri yang 

didasarkan pada kasus-kasus yang lalu yang nantinya 

dikombinasikan dengan hasil pemikiran yang lain untuk mendukung 

terwujudnya proses desain yang sempurna. 

F. PHP 

PHP (PHP Hypertext Prepocessor) adalah bahasa scripting server-side 

bagi pemrograman web. Secara sederhana, PHP merupakan tool bagi 

pengembangan web dinamis. PHP sangat populer karena memiliki fungsi 

built-in lengkap, cepat, mudah dipelajari, dan bersifat gratis. Skrip PHP 

cukup disisipkan pada kode HTML agar dapat bekerja. PHP dapat berjalan 

di berbagai web server dan sistem operasi yang berbeda (Wibowo, 2007). 

 

G. SQL SERVER 

Database SQL Server merupakan database yang berbeda dengan 

database Access. Daya tampung database SQL Server  terbatas hanya pada 

ukuran 2 GB,  bahkan 1 tabel saja dari database SQL Server mampu 

menampung data sebanyak 2 GB sehingga satu database SQL Server dapat 

menampung data hingga 1 Terabyte atau sama dengan 1024 GB 

(Setyaningsih, 2006). 

SQL Server juga berbeda cara kerjanya dibandingkan dengan database 

Access. SQL Server menggunakan objek yang bernama Database Server 

yang berfungsi layaknya manajer untuk mengatur database - database 
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yang ada. Hasilnya SQL Server dapat menangani banyak pengguna (user) 

dalam satu waktu dengan kemungkinan (Setyaningsih, 2006). 

 

H. Penelitian Terkait 

1. Pengendalian penyakit ikan menggunakan sistem penalaran komputer 

berbasis kasus (Mustafidah & Suwarsito, 2010). Penelitian ini dilatar 

belakangi oleh informasi mengenai penyakit ikan secara ilmiah di 

Indonesia masih sangat terbatas dan hanya terdokumentasi secara 

parsial dalam laporan penelitian, jurnal, maupun buku-buku. Hal ini 

menyebabkan informasi mengenai permasalahan penyakit secara 

lengkap dan terkini sulit diperoleh pengguna baik masyarakat petani 

ikan, praktisi perikanan, dinas terkait maupun peneliti. Terbatasnya 

penyebaran informasi mengenai penyakit ikan tersebut menyebabkan 

kesulitan dalam menanggulangi penyakit ikan di Indonesia. Tujuan 

jangka panjang kegiatan ini adalah pengembangan pengendalian 

penyakit ikan di Indonesia menggunakan program komputer sehingga 

permasalahan penyakit ikan di Indonesia dapat diatasi secara 

terintegrasi. Sedangkan target khusus dari penelitian ini adalah 

dihasilkannya program komputer yang dapat bertindak sebagai 

seorang pakar penyakit ikan dan mampu memberikan solusi terhadap 

permasalahan penyakit ikan. Metode perancangan software yang 

digunakan adalah penalaran berbasis kasus (case-based reasoning). 

2. Penggunaan penalaran berbasis kasus untuk membangun basis 

pengetahuan dalam sistem diagnosis penyakit (Kusrini, 2014). Sudah 
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banyak sistem dikembangkan untuk melakukan diagnosis penyakit 

dengan berbasiskan sistem pakar. Salah satu kesulitan dalam proses 

pembangunan sistem pakar adalah merepresentasikan pengetahuan 

pakar dalam bentuk yang sistematis sehingga mudah digunakan dalam 

penalaran sistem. Tujuan penelitiaan ini adalah mengusulkan 

pembentukan pengetahuan dengan menggunakan penalaran 

berbasiskan kasus (case based reasoning). Pengetahuan yang di 

bentuk tidak diperoleh secara langsung dari pakar, tetapi diperoleh 

dari kasus diagnosis terdahulu yang biasanya disimpan dalam rekam 

medis. 

3. Metode Case-Based Reasoning dalam menyusun rencana pemasaran 

(Putri, 2007). Keberhasilan suatu bisnis bergantung pada kesuksesan 

produk yang dihasilkannya masuk ke pasaran. Keberhasilan ini terkait 

dengan kemampuan suatu produk bersaing dengan produk lainnya. 

Produk yang dihasilkan harus dapat masuk ke pasar dengan baik dan 

sukses, dengan kata lain laku terjual. Marketing plan (rencana 

pemasaran) yang baik saat meluncurkan suatu produk menentukan 

langkah awal dalam keberhasilan suatu produk di pasaran. Namun, 

para pelaku bisnis yangg masih awam seringkali tidak mengetahui 

bagaimana menyusun rencana pemasaran yang baik agar produk yang 

dihasilkan dapat sukses di pasaran. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu 

metode yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan untuk 

mengatasi hal tersebut. CBR adalah sebuah metode pendekatan dari 
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Sistem Penunjang Keputusan, yang terdiri dari mengacu kembali, 

menggunakan kembali, meninjau ulang, dan mendalami kasus yang 

telah lalu. Metode ini memproses permasalahan yang diajukan dengan 

menggunakan solusi pada kasus sebelumnya yang memiliki 

persamaan. Proses tersebut akan menghasilkan solusi yang telah 

dikembangkan dan disesuaikan untuk mengatasi permasalahan. 

4. Sistem pakar menentukan tingkat kesesuaian lahan untuk tanaman Jati 

menggunakan metode Backward Chaining (Saputra, 2015). Saat ini 

perkembangan teknologi informasi telah merambah ke berbagai sektor 

termasuk sektor perhutanan dan pertanian. Dunia pertanian dan 

kehutanan sedang banyak digerakan, akan tetapi penggunaan 

teknologi komputer relatif tertinggal sebagai contoh untuk 

menentukan tingkat kesesuaian lahan masih menggunakan metode 

manual atau pencocokan, tingkat error pada metode ini sangat rawan 

terjadi karena semakin bertambahnya umut seorang akan mengurangi 

tingkat ketelitian dari orang tersebut maka akan mengubah metode 

lama tersebut menjadi metode yang sudah terkomputerisasi 

menggunakan sistem pakar. 
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