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BAB II. KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Sistem Pakar 

1. Definisi Sistem Pakar 

Secara umum, sistem pakar (Expert system) adalah sistem yang 

berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer, agar komputer 

dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli 

(Kusumadewi, 2003). Sistem pakar yang baik dirancang agar dapat 

menyelesaikan suatu permasalahan tertentu dengan meniru kerja dari para 

ahli. Dengan sistem pakar ini, orang awampun dapat menyelesaikan masalah 

yang cukup rumit yang sebenarnya hanya dapat diselesaikan dengan bantuan 

para ahli. Bagi para ahli, sistem pakar ini juga akan membantu aktivitasnya 

sebagai asisten yang sangat berpengalaman.  

Menurut Turban (1995) konsep dasar sistem pakar mengandung 

keahlian (expertise), pakar (expert), pengalihan keahlian (transfering 

expertise), inferensi (inferencing), aturan (rules) dan kemampuan 

menjelaskan (explanation capability).  

Keahlian (expertise) adalah suatu kelebihan penguasaan 

pengetahuan di bidang tertentu yang diperoleh dari pelatihan, membaca 

atau pengalaman. Pengetahuan tersebut memungkinkan para ahli untuk 

dapat mengambil keputusan lebih cepat dan lebih baik daripada seseorang 

yang bukan ahli.  
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Pakar (Expert) adalah seseorang yang mampu menjelaskan suatu 

tanggapan, mempelajari hal-hal baru seputar topik permasalahan (domain), 

menyusun kembali pengetahuan jika dipandang perlu memecah aturan-

aturan jika dibutuhkan, dan menentukan relevan tidaknya keahlian mereka.  

Pengalihan keahlian (transfering expertise) dari para ahli ke 

komputer untuk kemudian dialihkan lagi ke orang lain yang bukan ahli, hal 

inilah yang merupakan tujuan utama dari sistem pakar. Proses ini 

membutuhkan 4 aktivitas yaitu : 

a. Tambahan pengetahuan (dari para ahli atau sumber-sumber lainnya). 

b. Representasi pengetahuan (ke komputer). 

c. Inferensi pengetahuan. 

d. Pengalihan pengetahuan ke user. 

2. Karakteristik Sistem Pakar 

Karakteristik umum yang membedakan Sistem Pakar dengan 

perangkat umum biasa adalah: 

a. Terdapat banyak kemungkinan jawaban 

Akan memakan waktu lama untuk menguji dan mempelajari jawaban 

itu, karena ruang persoalan berukuran besar dan tidak pasti. 

b. Data kabur 

Sistem Pakar mencapai konklusi yang tidak pasti karena informasi yang 

dipakainya sering berupa data yang kabur. Biarpun demikian Sistem 
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Pakar diharapkan dapat member keputusan yang tergolong baik dalam 

arti tingkat kesalahannya tidak terlalu besar. 

c. Heuristik 

Bersifat heuristik dalam menggunakan pengetahuan untuk memperoleh 

suatu solusi. 

3. Pendekatan Inferensi Dalam Sistem Pakar 

Mekanisme inferensi dalam Sistem Pakar menerapkan pengetahuan 

untuk solusi problema yang sebenarnya. Mekanisme inferensi merupakan 

pusat dari kemampuan untuk belajar dari pengalaman atau proses belajar 

sebab memungkinkan untuk men-generate fakta baru. Dan juga dapat 

melakukan verifikasi terhadap data-data yang ada. Dengan melakukan 

deteksi terjadinya kesalahan dalam alur berpikir dan menuntun user untuk 

memodifikasi aturan-aturan yang digunakan untuk mendapatkan goal. 

Penyusunan suatu mekanisme inferensi dengan pendekatan 

tertentu, melibatkan konversi dari representasi pengetahuan yang ada ke 

dalam bentuk pendekatan mekanisme inferensi yang dipilih. Missal onversi 

pohon keputusan (decision tree) ke dalam bentuk aturan IF-THEN. 

Ada beberapa pendekatan dalam menyusun struktur mekanisme 

inferensi. 

 

 

 

Sistem Pakar Untuk…, Yoga Putra Yuniyanto, Fakultas Teknik UMP, 2013



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Perekayasa Pengetahuan dengan Input Output Sistem Pakar 

a. Teknik Heuristik 

Agar dapat memecahkan problema yang sangat sulit, seringkali 

harus dilakukan kompromi terhadap kecepatan dan sistematika serta 

membuat struktur pengadilan yang tidak menjamin didapatkannya 

jawaban yang terbaik namun optimal. Maka dipakailah teknik heuristic 

yaitu sebuah teknik yang mengembangkan efisien, namun dengan 

INPUT 
A. USER 

1. Mengidentifikasi permasalahan yang ingin 
dipecahkan 

2. Mengetahui beberapa fakta yang relevan 
3. Membutuhkan masukan 

B. PAKAR 
1. Mendeskripsikan tugas yang akan dikerjakan 
2. Penjelasan tentang sistem yang ada 
3. Mengidentifikasi performance yang berhasil 

PEREKAYASA PENGETAHUAN 
1. Mengetahui kekuatan dan kelemahan sistem 
2. Mempelajari apa yang diharapkan oleh pakar dan 

user 

OUTPUT 
1. Memilih domain dan task  
2. Menganalisa presentasi yang diinginkan 
3. Membuat prototipe sistem  
4. Memperluas prototipe 
5. Pemeliharaan sistem 
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kemungkinan mengorbankan kelengkapan. Peran seorang pakar disini 

sangat diperlukan dalam memberikan suatu saran tentang sifat heuristik 

yang dipakai dalam pemecahan suatu problema. 

Heuristik menggunakan pengetahuan tentang sifat problema untuk 

mendapatkan solusi secara efisien. Heuristik serupa dengan pruning yang 

merupakan salah satu dari elemen dasar Kecerdasan Buatan. 

b. Motor Inferensi 

Mesin inferensi adalah bagian yang mengandung mekanisme fungsi 

berpikir dan pola-pola penalaran sistem yang digunakan oleh seorang 

pakar (Turban, 1995). Mekanisme ini akan menganalisa suatu masalah 

tertentu dan selanjutnya akan mencari jawaban atau kesimpulan terbaik. 

Ada dua teknik yang dapat dikerjakan dalam melakukan inferensi, yaitu : 

1. Forward Chaining 

Pencocokan fakta atau pernyataan dimulai dari bagian sebelah 

kiri (IF dulu). Dengan kata lain, penalaran dimulai dari fakta terlebih 

dahulu untuk menguji kebenaran hipotesis. 

2. Backward Chaining 

Pencocokan fakta atau pernyataan dimulai dari bagian sebelah 

kanan (THEN dulu). Dengan kata lain, penalaran dimulai dari 

hipotesis terlebih dahulu, dan untuk menguji kebenaran hipotesis 

tersebut harus dicari fakta-fakta yang ada dalam basis pengetahuan. 
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Gambar 2 Forward dan Backward Chaining 

Keterangan : 

Diberitahukan kepada sistem bahwa I ingin dibuktikan. Untuk 

mengetahui I, harus dibuktikan E dan H (aturan 4). Untuk 

membuktikan H, harus dibuktikan F dan G (aturan 3). Untuk 

membuktikan F, harus dibuktikan A dan B (aturan1). Untuk 

membuktikan G, harus dibuktikan C dan D (aturan2). Karena 

A,B,C,D,E telah dibuktikan, oleh karena itu I juga dapat dibuktikan. 

4. Pelacakan (Searching) 

Pelacakan (searching) adalah suatu strategi untuk melakukan 

pencarian dalam ruang problema secara selektif yang memandu proses 

pencarian data di sepanjang jalur yang memiliki kemungkinan sukses paling 

besar. Teknik ini dipakai pada situasi dimana hasil yang eksak akan terlalu 

mahal atau tidak mungkin dilakukan, sehingga pemecahan yang diperoleh 

lebih bersifat cukup (sufficient). 
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a. Depth First Search 

Pelacakan Depth First Search bermula dari node akar dan bergerak 

kebawah untuk memeriksa dahulu semua anak atau turunan dari suatu 

cabang sebelum beralih ke cabang lain. Seperti pada gambar 2.3. 

 

Gambar 3 Pelacakan Depth First 

Pelacakan dimulai dari 1, diteruskan ke 2,3,4, gagal. Pelacakan 

kembali keatas ke node 3, tidak ada jalan alternatif sehingga terpaksa 

dilakukan runut balik lagi ke node 2, diteruskan ke 5,6, gagal, runut balik 

ke 5,7, gagal. Runut balik terus-menerus sampai tujuan tercapai. 

b. Breadth First Search 

Pelacakan Breadth First Search dilakukan terhadap semua cabang, 

baru diteruskan ke level yang lebih dalam. Seperti pada gambar 2.4. 
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Gambar 4 Pelacakan Breadth First 

Pelacakan Breadth First dilakukan menurut urutan 1,2,3,4,5,6,7. 

Pelacakan berhenti pada node 7 karena node 7 merupakan tujuan. 

Pelacakan ini tidak memerlukan runut balik. 

 

B. Hipertensi  

1. Pengertian Hipertensi 

Penyakit hipertensi sering disebut sebagai the silent disease. 

Umumnya penderita tidak mengetahui dirinya mengidap hipertensi sebelum 

memeriksakan tekanan darahnya. Penyakit ini dikenal juga sebagai 

heterogeneous group of disease karena dapat menyerang siapa saja dari 

berbagai kelompok umur dan kelompok sosial-ekonomi.  

Seseorang dikatakan hipertensi jika mengalami peningkatan tekanan 

darah di atas normal yang ditunjukkan oleh angka bagian atas (Sistole) dan 

angka bawah (Dastole) pada pemeriksaan tensi darah menggunakan alat 

pengukur tekanan darah. 
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Menurut WHO, batas tekanan darah sistolik/diastoliknya yang masih 

dianggap normal adalah 120/80 mmHg, lalu seseorang dikatakan menderita 

hipertensi jika tekanan darah sistolik/diastoliknya melebihi 140/90 mmHg. 

Sistole atau yang biasa disebut sistolik adalah tekanan darah pada saat 

jantung memompa darah ke dalam pembuluh nadi (saat jantung mengkerut). 

Diastole atau diastolik adalah tekanan darah pada saat jantung mengembang 

dan menyedot darah kembali (pembuluh nadi mengempis kosong). 

Tabel 1. Tabel Tekanan Darah 

Katagori - TD 
Tekanan Darah (TD) / mmHg 

Sistole Diastole 

Normal 120 - 139 80 – 89 

Hipertensi Grade 
Ringan 140 - 159 90 – 99 

Hipertensi Grade 
Sedang 160 - 179 100 – 109 

Hipertensi Grade Berat ≥ 180 ≥ 110 

 

Tekanan darah normal (normotensif) sangat dibutuhkan untuk 

mengalirkan darah ke seluruh tubuh, yaitu untuk mengangkut oksigen dan 

zat-zat gizi. 

Bila seseorang mengalami tekanan darah tinggi dan tidak 

mendapatkan pengobatan dan pengontrolan secara teratur (rutin), maka hal 
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ini dapat membawa si penderita kedalam kasus-kasus serius bahkan bisa 

menyebabkan kematian.  

Tekanan darah tinggi yang terus menerus menyebabkan jantung 

seseorang bekerja extra keras, akhirnya kondisi ini berakibat terjadinya 

kerusakan pada pembuluh darah jantung, ginjal, otak dan mata. Penyakit 

hipertensi ini merupakan penyebab umum terjadinya stroke dan serangan 

jantung (Heart attack). 

Hipertensi dapat dikelompokkan dalam dua kategori besar, yaitu 

primer dan sekunder.  

a. Hipertensi Primer 

Hipertensi Primer adalah suatu kondisi dimana terjadinya 

tekanan darah tinggi diduga sebagai akibat dampak dari gaya hidup 

seseorang dan faktor lingkungan. Seseorang yang pola makannya tidak 

terkontrol dan mengakibatkan kelebihan berat badan atau bahkan 

obesitas, merupakan pencetus awal untuk terkena penyakit tekanan 

darah tinggi. Begitu pula sesorang yang berada dalam lingkungan atau 

kondisi stressor tinggi sangat mungkin terkena penyakit tekanan darah 

tinggi, termasuk orang-orang yang kurang olahraga pun bisa mengalami 

tekanan darah tinggi. Bertambahnya umur, stres psikologis, dan 

hereditas (keturunan) punya andil besar mencetuskan hipertensi primer 

ini. Sekitar 90 persen pasien hipertensi diperkirakan termasuk dalam 

kategori ini. 
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b. Hipertensi Sekunder 

Hipertensi Sekunder adalah suatu kondisi dimana terjadinya 

peningkatan tekanan darah tinggi sebagai akibat seseorang 

mengalami/menderita penyakit lainnya seperti gagal jantung, gagal 

ginjal, atau kerusakan sistem hormon tubuh. 

2. Gejala Klinis 

Peninggian tekanan darah kadang-kadang merupakan satu-satunya 

gejala pada hipertensi dan tergantung dari tinggi rendahnya tekanan darah, 

gejala yang timbul dapat berbeda-beda. Kadang-kadang hipertensi berjalan 

tanpa gejala, dan baru timbul gejala setelah terjadi komplikasi pada organ 

target seperti pada ginjal, mata, otak dan jantung. 

Gejala yang sering dijumpai pada penyakit hipertensi ini diantaranya 

sakit kepala, pusing, migren, rasa berat di tengkuk, insomnia, mimisan, 

telinga berdenging, mata berkunang-kunang, jantung berdebar. 

3. Terapi  

Terapi pada penyakit hipertensi digolongkan menjadi 2 bagian yaitu 

Terapi Umum dan Terapi Medikamentosa. 

a. Terapi Umum 

Terapi umum pada penyakit hipertensi ini yaitu istirahat, diet 

rendah garam, penurunan berat badan, olahraga teratur, dan 

menghindarkan faktor risiko diantaranya : rokok, alkohol, dan stress. 
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b. Terapi Medikamentosa 

Terapi medikamentosa ini sama juga dengan obat untuk 

membantu penyembuhan pada penyakit hipertensi. Obat-obat tersebut 

diberikan sesuai dengan keluhan yang diderita pada pasien diantaranya: 

1. Terapi medikamentosa pada Hipertensi ringan  yaitu Captopril 

12,5mg 3 x 1 hari dan Neurobion 2 x 1 hari. 

2. Terapi medikamentosa pada Hipertensi sedang  yaitu Captopril 25mg 

2 x 1 hari dan Neurobion 2 x 1 hari. 

3. Terapi medikamentosa pada Hipertensi berat  yaitu Captopril 25mg 3 

x 1 hari dan Neurobion 2 x 1 hari. 

4. Terapi medikamentosa pada rasa berat pada tengkuk, sakit kepala, 

pusing, migran yaitu Ibuprofen 400mg 3 x 1 hari. 

5. Terapi medikamentosa pada Insomnia yaitu Diazepam 2mg 1 x 1 hari 

diminum pada malam hari (hanya dari resep dokter). 

6. Terapi medikamentosa pada Tinitus (Telingan berdenging) yaitu 

Betahistine  3 x 1 hari. 

7. Terapi medikamentosa pada mimisan yaitu hanya ditampon atau 

disumbat dengan daun sirih. 
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C. Java  

Java merupakan sebuah bahasa pemrograman berorientasi objek yang 

dapat berjalan pada platform yang berbeda, baik di Windows, Linux, serta sistem 

operasi lainnya. Dengan menggunakan Java, kita dapat mengembangkan banyak 

aplikasi yang dapt digunakan pada lingkungan yang berbeda, seperti pada: 

Desktop, Mobile, Internet, dan lain-lain (Supriyatno, 2010). 

Bahasa Java dirancang dengan mengumpulkan kemampuan-kemampuan 

penting bahasa-bahasa sebelumya. Bahasa Java adalah kompilasi hampir seluruh 

kemampuan terbaik bahasa-bahasa karya manusia, yaitu:  

1. Meminjam gagasan pemrograman berorientasi objek yang bermula di 

bahasa Simula sekitar tahun 1967. Pada bahasa Java, kelas menjadi 

bentukan terpenting dalam membangun dan mengembangkan kemampuan-

kemampuan membuat sangat beragam aplikasi mulai dari aplikasi mandiri, 

applet di web browser, multithreading, atau sebagai pembentuk komponen 

JavaBeans atau Enterprise JavaBeans di application server dan sebagainya. 

Seluruhnya dikemas dalam satu kelas. Perluasan kemampuan dengan 

pembuatan kelas baru yang spesifik. 

2. Meminjam struktur kendali ampuh bahasa C yaitu paduan struktur teratur 

bahasa pascal, ditambah kendali transfer eksekusi seperti break, continue, 

return,  struktur loop ampuh C/C++ dan sebagainya. 

3. Meminjam strongly-type bahasa Ada yang andal dalam aplikasi kritis. 
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4. Meminjam gagasan interface bahasa objective-C untuk menangani multiple 

inheritance dan  memisah implementasi dan antarmuka sehingga benar-

benar secara total meniadakan ketergantungan implementasi dan 

antarmuka. 

5. Meminjam penanganan exception handling di C++ dan Ada. 

6. Meminjam sangat banyak sintaks dan semantiks C++, namun secara berani 

menyederhanakan sehingga mempermudah pemrograman, serta 

menghilangkan fasilitas-fasilitas redundan yang sering menimbulkan 

kesalahan pemakaian. 

7. Meminjam kemampuan dan gagasan canggih dari Simula, CLU, LISP, CLOS, 

smalltalk, Pascal, Eiffel, C/C++, Objective-C dan bahasa-bahasa sebelumnya 

secara cerdas. 

Bahasa Java dapat menjadi bahasa untuk membuat aplikasi di beragam 

komputer mulai dari hand-held devices seperti handphone menggunakan J2ME 

(Java 2 Micro Edition), aplikasi standar dengan J2SE (Java 2 Standard Edition), 

atau aplikasi dan back-end enterprise dengan J2EE (Java 2 Enterprise Edition). 

Bahasa Java tidak kompatibel dengan bahasa-bahasa sebelumnya sehingga tidak 

terbebani keharusan mengakomodasi kekeliruan-kekeliruan serta kelemahan-

kelemahan bahasa sebelumnya (Hariyanto, 2010).  

NetBeans IDE adalah IDE open source yang ditulis sepenuhnya dengan 

bahasa Java menggunakan platform NetBeans. NetBeans IDE mendukung 

pengambangan semua tipe aplikasi Java (J2SE, web, EJB, dan aplikasi mobile). 
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Fitur lainnya adalah sistem proyek berbasis Ant, control versi, dan refactoring . 

Modularitas : Semua fungsi IDE disediakan oleh modul-modul. Tiap modul 

menyediakan fungsi yang didefinisikan dengan baik, seperti dukungan untuk 

bahasa pemrograman Java, editing, atau dukungan bagi CVS.  

NetBeans memuat semua modul yang diperlukan dalam pengembangan 

Java dalam sekali download, memungkinkan pengguna untuk mulai bekerja 

sesegera mungkin. Modul-modul juga mengijinkan NetBeans untuk 

dikembangkan. Fitur-fitur baru, seperti dukungan bahasa pemrograman lain, 

dapat ditambahkan dengan menginstal modul tambahan. Sebagai contoh, Sun 

Studio, Sun Java Studio Enterprise, dan Sun Java Studio Creator dari Sun 

Microsistem semuanya berbasis NetBeans IDE (Augusta, 2011).  

 

D. Hasil Penelitian Sejenis 

Beberapa penelitian tentang sistem pakar untuk mendiagnosis penyakit 

yang telah dilakukan adalah: 

1. Toto (2006) telah mengembangkan Sistem Pakar diagnosis Penyakit Pada 

Ayam. Pada sistem ini dibuat dengan menggunakan logika fuzzy dan 

menggunakan Matlab sebagai Tools Compillernya. 

2. Wicaksono (2012) telah mengembangkan Rancang Bangun Expert System 

Diagnosa Penyakit Anak Menggunakan Metode Forward Chaining dan 

Backward Chaining. Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan Microsoft SQL 
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Server untuk basis datanya dan Visual Studio 2010 sebagai Tools 

Compillernya dengan menggunakan bahasa C#. 

Pada kesempatan ini metode forward chaining diterapkan untuk 

mendiagnosis penyakit hipertensi dengan menggunakan Netbeans IDE 6.0 

sebagai Tools Compillernya dan MySQL Front sebagai basisdatanya. 
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