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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Sistem Pakar 

1. Pengertian Sistem Pakar 

Sistem pakar adalah sebuah sistem yang menggunakan 

pengetahuan manusia dimana pengetahuan tersebut dimasukan kedalam 

komputer dan kemudian digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah 

yang biasanya membutuhkan kepakaran dan keahlian manusia (Turban, 

2001). 

Istilah sistem pakar berasal dari istilah knowledge-based expert 

system. Istilah ini muncul karena untuk memecahkan masalah, sistem pakar 

menggunakan pengetahuan seorang pakar yang dimasukan ke dalam 

komputer. Seorang yang bukan pakar menggunakan sistem pakar untuk 

meningkatkan kemampuan memecahkan masalah, sedangkan seorang 

pakar menggunakan sistem pakar untuk knowledge assistant (Sutojo, 2011). 

2. Manfaat Sistem Pakar 

Menurut Sutojo (2011), Sistem pakar menjadi sangat popular karena 

sangat banyak kemampuan dan manfaat yang diberikannya, diantaranya: 

a. Meningkatkan produktivitas, karena sistem pakar dapat bekerja lebih 

cepat daripada manusia. 

b. Membuat seorang yang awam bekerja layaknya seorang pakar 

3. Ciri Sistem Pakar 

Menurut Desiani (2006), Sistem pakar merupakan program-program 

praktis yang menggunakan strategi heruistik yang dikembangkan oleh 
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manusia untuk menyelesaikan permasalahan yang spesifik (khusus), 

disebabkan oleh keheruistikannya dan sifatnya yang berdasarkan pada 

pengetahuan sehingga umumnya sistem pakar bersifat: 

a. Memiliki informasi yang handal, baik dalam menampilkan langkah-

langkah maupun dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang 

proses penyelesaian. 

b. Mudah dimodifikasi, yaitu dengan menambah atau menghapus suatu 

kemampuan dari basis pengetahuan. 

c. Heruistik dalam menggunakan pengetahuan (yang sering kali tidak 

sempurna) untuk mendapatkan penyelesaian. 

d. Dapat digunakan dalam berbagai jenis komputer. 

e. Memiliki kemampuan untuk beradaptasi. 

4. Struktur Sistem Pakar 

Sistem pakar terdiri dari dua bagian pokok, yaitu lingkungan 

pengembangan (development environment) dan lingkungan konsultasi 

(consultation environment). Lingkungan pengembangan digunakan sebagai 

pembangun sistem pakar baik dari segi pembangun komponen maupun 

basis pengetahuan. Lingkungan konsultasi digunakan oleh seorang yang 

bukan ahli untuk berkonsultasi (Sutojo, 2005). Gambar 1 menunjukkan 

struktur sistem pakar. 
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Gambar 1. Struktur Sistem Pakar 

a. Akuisisi Pengetahuan 

Subsistem ini digunakan untuk memasukkan pengetahuan dari seorang 

pakar dengan cara merekayasa pengetahuan agar bisa diperoses oleh 

komputer dan menaruhnya kedalam basis pengetahuan dengan format 

tertentu (dalam bentuk representasi pengetahuan). Sumber-sumber 

pengetahuan bisa diperoleh dari pakar, buku, dokumen, multimedia, 

basis data, laporan riset khusus, dan informasi yang terdapat di web. 

b. Basis Pengetahuan (Knowledge Base) 

Basis pengetahuan mengandung pengetahuan yang diperlukan untuk 

memahami, memformulasikan, dan menyelesaikan masalah. Basis 

pengetahuan terdiri dari dua elemen dasar, yaitu:  

1. Fakta: misalnya situasi, kondisi, atau permasalahan yang ada. 

2. Rule (aturan), untuk mengarahkan penggunaan pengetahuan dalam 

memecahkan masalah. 
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c. Mesin Inferensi (Inference Engine) 

 Mesin inferensi adalah sebuah program yang berfungsi untuk 

memandu proses penalaran terhadap suatu kondisi berdasarkan pada 

basis pengetahuan yang ada. Memanipulasi dan mengarahkan kaidah, 

model, dan fakta yang disimpan dalam basis pengetahuan untuk 

mencapai solusi atau kesimpulan.dalam prosesnya mesin inferensi 

menggunakan strategi pengendalian, yaitu strategi yang berfungsi 

sebagai panduan dalam melakukan proses penalaran.ada tiga teknik 

pengendalian yang digunakan untuk panduan, yaitu forward chaining, 

backward chaining, dan gabungan dari kedua teknik tersebut.  

d. Daerah Kerja (Blackboard) 

 Untuk merekam hasil sementara yang akan dijadikan sebagai 

keputusan dan untuk menjelaskan sebuah masalah yang sedang terjadi, 

sistem pakar membutuhkan blackboard, yaitu area pada memori yang 

berfungsi sebagai basis data. Tiga keputusan yang dapat direkam pada 

blackboard, yaitu:  

1. Rencana: bagaimana menghadapi masalah. 

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

dieksekusi. 

3. Solusi: calon aksi yang akan dibangkitkan   

e. Antar Muka Pengguna (User Interface) 

 Digunakan sebagai media komunikasi antara pengguna dan sistem 

pakar. Komunikasi ini paling bagus bila disajikan dalam bahasa alami 

(natural language) dan dilengkapi dengan grafik, menu, dan formulir 
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elektrik. Pada bagian ini akan terjadi dialog antara sistem pakar dan 

pengguna. 

f. Subsistem Penjelasan (Justifier)  

 Berfungsi memberikan pengetahuan kepada pengguna. Kemampuan 

seperti ini sangat penting bagi pengguna untuk mengakses pemindahan 

keahlian pakar maupun dalam pemecahan masalah. 

g. Sistem perbaikan pengetahuan (knowledge refining system) 

Kemampuan memperbaiki pengetahuan dari seorang pakar 

diperlukan untuk menganalisispengetahuan, belajar dari kesalahan masa 

lalu kemudian memperbaiki pengetahuannya sehingga dapat dipakai 

pada masa mendatang. 

h. Pengguna (user) 

 Pada umumnya pengguna sistem pakar bukanlah seorang pakar 

yang membutuhkan solusi, saran, atau pelatihan dari berbagai 

permasalahan yang ada. 

5. Mesin inferensi (inferensi engine) 

Mesin inferensi adalah bagian yang mengandung mekanisme fungsi 

berpikir dan pola-pola penalaran sistem yang akan menganalisis suatu 

masalah tertentu dan selanjutnya akan mencari jadwal 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 pelacakan dengan mencocokan kaidah kaidah dalam basis 
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pengetahuan dengan fakta-fakta yang ada dalam basis data. Dibawah ini ada 

dua macam metode inferensi, yaitu: 

a. Forward Chaining 

Pendekatan yang dimotori oleh data (data driven). Dalam 

pendekatan ini pelacakan dimulai dari informasi masukan dan 

selanjutnya mencoba menggambarkan kesimpulan. Aturan dalam sistem 

merepresentasikan aksi-aksi yang harus diambil apabila terdapat suatu 

kondisi khusus pada item-item dalam memori kerja yang disebut 

himpunan aturan kondisi-aksi. Dalam metode ini, data digunakan untuk 

menentukan aturan mana yang akan dijalankan, kemudian aturan 

tersebut dijalankan. Mungkin proses menambahkan data ke memori 

kerja. Proses diulang sampai ditemukan suatu hasil. Aktivitas sistem 

dilakukan berdasarka siklus mengenal-beraksi (recognize-act). Pelacakan 

ke depan mencari fakta yang sesuai dari bagian IF dari aturan IF-THEN. 

Gambar 2 menunjukkan proses forward chaining. 

 

Gambar 2. Proses Forward Chaining 

b. Backward Chaining 

Merupakan penalaran dari node tujuan dan bergerak ke 

belakang menuju keadaan awal, dalam penalaran ke belakang prosesnya 

disebut terarah, menggunakan pendekatan goal driven, dimulai dari 

ekspektasi apa yang diinginkan terjadi (hipotesis), kemudian mengecek 
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pada sebab-sebab yang mendukung (ataupun kontadiktif) dari 

ekspektasi tersebut. Gambar 3 menunjukkan proses Backward Chaining. 

 

Gambar 3: Proses Backward Chaining 

 

B. Penyakit Ayam 

Ayam adalah hewan jenis unggas. Di dunia ini, ayam banyak jenisnya. Di 

Indonesia saja cukup banyak jenis ayam. Namun , ayam dapat dibedakan 

jenisnya; ada yang termasuk jenis ayam hias, ada yang termasuk ayam jago atau 

ayam yang khusus diadu, ada jenis ayam hutan yang memang harus hidup liar di 

hutan, dan ada ayam pedaging serta petelur yang khusus diternakan oleh 

masyarakat untuk diambil daging atau telurnya (Athea, 2009). 

Angka kematian atau kelumpuhan pada ayam yang diakibatkan oleh 

apenyakit berbahaya masih sangat tinggi, jadi sangat dibutuhkan upaya 

perbaikan sistem pemeliharaan, dari segi mutu makanan dan sistem 

perkandangannya. Dengan demikian diharapkan dapat mengurangi angka 

kematian ayam yang disebabkan penyakit, juga meningkatkan hasil produksinya 

dari dagingnya maupun telurnya. 

Biasanya jika keadaan cuaca dalam keadaan normal kita tidak usah perlu 

khawatir kepada peliharaan kita, karena jika cuaca ada dalam keadaan normal 

atau sering ada siar matahari masuk kedalam kandang maka sumber-sumber 

penyakit jarang ada, tetapi jika keadaan cuaca yang buruk bahkan pada musim 
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hujan dan sedikit sekali sinar matahari yang masuk kedalam kandang maka 

disitulah semua sumber penyakit akan timbul, penyakit pada ayam disebabkan 

oleh mikroorganisme seperti bakteri, virus, parasit, dan protozoa. Selain dari itu 

cuaca yang terlalu dingin pun lama lama akan membuat ayam menjadi sakit. Jadi 

jika tejadi perubahan cuaca yang sangat cepat , maka yang paling rawan adalah 

anak ayam. 

Dan jika salah satu ayam yang kita ternak terken apenyakit maka harus 

cepat-cepat memisahkannnya agar kita bisa menentukan jenis penyakitnnya,  

jika ayam tersebut yang terkena penyakit bisa sehat kembali dengan diobati, 

maka ayam tersebut bisa bergabung kembali dengan ayam yang lainnya, namun 

jika ayam tersebut terkena penyakit yang sekiranya tidak bisa diobati atau 

terkena penyakit jenis tetelo segeralah dipotong, namun jika melihat ayam yang 

mati dikandang cepatlah ambil tindakan dengan cara memisahkannya lalu bakar 

ayam tersebut dan bangkainya dikubur. Untuk yang laiinya yang masih sehat 

cepatlah ambil tindakan penyelamatan dengan cara vaksin kembali, dan 

menggantinya semua makanan dan minuman yang ada dalam kandang juga 

kandang ayam harus langsung dibersihkan dari kotoran ayam karena bisa saja 

penyakit berasal dari kotoran ayam yang telah terkena penyakit. 

Maka perlu menunjukan upaya pencegahan lebih awal dari pada 

mengobati ayam yang sudah terkeen apenyakit, untuk melakukan pencegahan 

banyak cara misalnya ayam disuntik vaksin dulu agar mempunyai kekebalan 

tubuh, suntik vaksinpun harus bertahap tidak sekali saja, vaksin akan diberikan 

ayam pertama 4 hari selanjutnya setelah 4 minggu ayam kembali diberi vaksin 

dan untuk ketiga kalinya yaitu 4 bulan kemudian ayam disuntik kembali, setelah 
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itu dilakukan semua, sekarang tinggal cara rutin 4 bulan sekali jika tahap awal 

sudah dilaksanakan. 

Dari beberapa jenis penyakit yang menyerang ayam, kini kita akan 

membahas sebagian penyakit yang sering menjangkit anak ayam hingga ayam 

dewasa, dari beberapa penyakit itu adalah: 

1. Berak kapur (pollorum Disease) 

Deskripsi: 

Penyakit ini banyak menyerang anak ayam. Terutama umur 1—10 hari. 

Kebanyakan yang kena lemah dan mati muda. Pada ayam dewasa tidak 

terlihat gejalagejala sakit. Ayam yang sembuh menjadi pembawa sifat dan 

seumur hidupnya mengeluarkan bibit penyakit. Penularan utama terjadi 

melalui telur. Penyebab: bakteri salmonella pollorum. 

Gejala: 

a. Nafsu makan berkurang 

b. Kotoran keputih-putihan 

c. Tampak pucat 

d. Menggerombol ditempat hangat 

e. Sayap tampak kusut 

f. Jengger berkerut 

g. Diare 

h. Produksi telur menurun 

i. Tampak kotoran putih menempel dianus 

j. Bulu kusam dan berkerut 

2. Kolera ayam (fowl cholera) 
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Deskripsi : 

Penyakit ini tak kalah ganasnya dengan tetelo. Serangannya tidak hanya 

pada ayam petelur, ayam pedaging pun disikatnya. Umum menyerang ayam 

lewat 12 minggu. Serangan ini bisa secara mendadak (akut) atau menahun 

(kronis). Kerugian yang terjadi akibat penyakit ini adalah turunnya bobot dan 

produksi telur bahkan kematian. Penyebab: Infeksi bakteri Pasteurella 

multocida dan Pasteurella gallinarum. Secara normal bakteri ini ada di 

saluran pernapasan dan pencernaan. Pada kondisi daya tahan menurun 

bakteri ini menjadi patogen. 

Gejala: 

a. Mati secara tiba-tiba 

b. Nafsu makan berkurang 

c. Nafas sesak 

d. Bulu berdiri 

e. Kotoran kekuning-kuningan 

f. Kotoran berbau busuk dan berlendir 

g. Pembengkakan pada jengger dan pial 

h. Pembengkakan pada persendian kaki dan lutut 

i. Kelumpuhan 

j. Tampak ngantuk dan bulu berdiri 

3. Flu burung 

Deskripsi: 

Flu burung merupakan penyakit yang menular yang disebabkan oleh virus 

Influenza tipe A dan ditularkan oleh ayam laiinya yang tengah tertular. 
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Sumber virus flu burung diduga berasal dari ayam/unggas lain yang 

bermigrasi burung dan transportasi unggas yang terinfeksi. Penyebab: Virus 

Flu burung seperti H5N1, H5N2, H7N1, atau H7N7. 

Gejala: 

a. Nafsu makan berkurang 

b. Nafas sesak 

c. Nafas ngorok 

d. Bersin-bersin 

e. Batuk 

f. Daire 

g. Produksi telur menurun 

h. Tampak pucat 

i. Keluar cairan berbusa dari mata 

j. Mati secara tiba-tiba 

4. Tetelo (Newcastle Disease) 

Deskripsi : 

Tetelo pertama muncul 1926 di Inggris. Sampai sekarang sudah tersebar luas 

di belahan dunia lain. Penyakit sangat ganas dan menular. Peternak ayam 

sering menyebut sampar, pes, pseudo vogel-pest atau cekak. Ia menyerang 

ayam semua umur. Selain menghambat produksi jelas mematikan. Sampai 

saat ini belum ada obat manjur. Ini akibat virus. Seperti hal manusia yang 

kena influenza, pemberian obat tidak menghilangkan virus tetapi 

mengurangi gejala. Tindakan pencegahan paling dianjurkan. 

Penyebab: 
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a. Virus Paramxyo 

b.  Pergantian musim seperti musim hujan atau kemarau yang panjang, 

termasuk pancaroba . 

c. Kontak langsung dengan ayam sakit melalui udara atau binatang lain 

(carrier) 

Gejala: 

a. Nafsu makan berkurang 

b. Nafas sesak 

c. Nafas ngorok 

d. Bersin-bersin 

e. Batuk 

f. Produksi telur menurun 

g. Tampak lesu 

h. Kotoran kehijau-hijauan 

i. Sempoyongan 

j. Kepala berputar 

5. Tipus ayam (Fowl Thypoid) 

Deskripsi : 

Penyakit ini termasuk jenis berbahaya juga menular. Angka kematian akibat 

serangan bisa mencapai 30%—50%. Serangan terjadi pada semua umur 

ayam, tapi lebih banyak pada ayam grower dan yang sudah bertelur. 

Penyebab: Bakteri Salmonella gallinarum. 

Gejala: 

a. Nafsu makan berkurang 
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b. Badan tampak kurus 

c. Bulu kusam dan berkerut 

d. Diare 

e. Tampak ngantuk dan bulu berdiri 

f. Tampak lesu 

g. Kotoran kehijau-hijauan 

h. Jengger pucat 

i. Pertumbuhan terhambat 

j. Pembengkakan pada hati 

 

C. Website 

Website adalah halaman informasi yang disediakan melalui jalur 

internet sehingga dapat diakses di seluruh dunia selama terkoneksi dengan 

jaringan internet. Website merupakan komponen atau kumpulan komponen 

yang terdiri dari teks, gambar, suara animasi sehingga lebih merupakan media 

informasi yang menarik untuk dikunjungi. Secara garis besar, website dapat 

digolongkan menjadi 3 bagian yaitu (Madcoms, 2009): 

a.  Website Statis adalah web yang mempunyai halaman tidak berubah. 

Artinya adalah untuk melakukan perubahan pada suatu halaman dilakukan 

secara manual dengan mengedit kode yang menjadi struktur dari website 

tersebut. 

b. Website Dinamis merupakan website yang secara struktur diperuntukan 

untuk update sesering mungkin. Biasanya selain halaman utama yang dapat 

diakses oleh user pada umumnya, juga disediakan halaman back end untuk 
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mengedit konten dari website tersebut. Contoh umum mengenai website 

dinamis adalah web berita atau portal yang di dalamnya terdapat fasilitas 

berita, polling dan sebagainya. 

c. Website Interaktif adalah web yang saat ini memang sedang booming. Salah 

satu contoh website interaktif adalah blog dan forum. Diwebsite ini, user 

dapat berinteraksi dan beradu argument mengenai apa yang menjadi 

pemikiran mereka. Biasanya website seperti memiliki moderator untuk 

mengatur supaya topik yang diperbincangkan tidak keluar jalur. 

 

D. Bahasa Pemrograman JSP  

JSP adalah akronim dari java server pages, yang merupakan kelanjutan 

dari kronologi servlet. JSP bertujuan memisahkan business logic dengan 

presentation/tampilan. JSP juga bertujuan untuk menyederhanakan proses 

presentation atau tampilan halaman web. Komponen java lainnya dapat dibuat 

terpisah dari JSP dengan server side scripting sehingga untuk modifikasi dimasa 

mendatang lebih mudah, tanpa harus mempengaruhi business logic-nya 

(Supardi, 2011). 

JSP merupakan perluasan dari servlet, dimana ketika JSP dijalankan 

makana kan dikomilasi menjadi servlet  terlebih dahulu. Cara kerja JSP sebagai 

berikut: ketika terjadi request dari user , maka akan dipastikan file JSP 

mengalami perubahan. Jika berubah maka file JSP dibuat source-nya dalam 

bentuk file java, kemudian file java dikompilasikan menjadi file class dan 

dieksekusi atau dijalankan dalam bentuk servlet. Jika tidak, maka akan langsung 

dijalankan sebagai servlet. 

Rancang Bangun Aplikasi…, Yuli Andini Purworini, Fakultas Teknik UMP, 2012



18 
  

E. Basis Data 

Basis data (data base) terdiri dari dua suku kata, yaitu Basis dan Data. 

Basis kurang lebih dapat diartikan sebagai markas atau gudang, tempat 

berkumpul. Sedangkan Data adalah representasi fakta dunia nyata yang 

mewakili suatu objek seperti manusia (pegawai, siswa, pembeli, pelanggan) 

barang, hewan, peristiwa, konsep, keadaan, dan sebagainya, yang direkam 

dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya. 

Basis data sendiri dapat didefinisikan dalam sejumlah sudut pandang 

seperti: 

1. Himpunan kelompok data (arsip) yang saling berhubungan yang 

diorganisasi sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali 

dengan cepat dan mudah. 

2. Kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama 

sedemikian rupa dan tanpa pengulangan (redundansasi) yang tidak perlu, 

untuk memenuhi berbagai keputusan. 

3. Kumpulan file/tabel/arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam 

media penyimpanan elektronis. 

Basis data dan lemari arsip sesungguhnya memiliki prinsip kerja dan 

tujuan yang sama. Prinsip utamanya adalah pengaturan data/arsip. Dan tujuan 

utamanya adalah kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan kembali 

data/arsip. Perbedaanya hanya terletak pada media penyimpanan yang 

digunakan. Jika lemari arsip menggunakan lemari dari besi atau kayu sebagai 

media penyimpanan, maka basis data menggunakan media penyimpanan 

Rancang Bangun Aplikasi…, Yuli Andini Purworini, Fakultas Teknik UMP, 2012



19 
  

elektronis seperti disk (disket/harddisk). Hal ini merupakan konsekuensi yang 

logis, karena lemari arsip langsung dikelola/ditangani oleh manusia, sementara 

basis data dikelola/ditangani melalui perantara alat/mesin pintar elektronik 

(yang kita kenal sebagai komputer).  Perbedaan media ini yang selanjutnya 

melahirkan perbedaan-perbedaan lain yang menyangkut jumlah dan jenis 

metode/cara yang dapat digunakan dalam upaya penyimpanan. 

Satu hal yang juga hatus diperhatikan, bahwa basis data bukan hanya 

sekedar penyimpanan data secara elektronik (dengan bantuan komputer). 

Artinya, tidak semua bentuk penyimpanan data secara elektronis bisa disebut 

basis data. Kita dapat menyimpan dokumen  berisi data dalam file teks (dengan 

program pengolahan kata), file spread sheet, dan lain-lain, tetapi tidak bisa 

disebut sebagai basis data. Karena didalamnya tidak ada pemilihan dan 

pengelompokan data sesuai jenis/ fungsi data, sehingga akan menyulitkan 

pencarian data letak. Yang sangat ditonjolkan dalam basis data adalah 

pengaturan/ pemilihan/ pengelompokan/ pengorganisasian data yang akan kita 

simpan sesuai fungsi/ jenisnya. Pemilihan/ pengelompokan/pengorganisasian ini 

dapat berbentuk sejumlah file/ tabel terpisah atau dalam bentuk pendefinisian 

kolam-kolam/field-field data dalam setiap file/tabel. 

Didalam disk, basis data dapat diciptakan dan dapat pula ditiadakan. 

Didalam sebuah disk, kita dapat pula menempatkan beberapa (lebih dari satu) 

basis data. Sementara dalam sebuah basis data, kata dapat menempatkan satu 

atau lebih file/ tabel. Pada file/ tabel inilah sesungguhnya data disimpan/ 

ditempatkan. Setiap basis data umumnya dibuat untuk mewakili sebuah 
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semesta data yang spesifik. Misalnya, ada basis data kepegawaian, basis data 

akademik, basis data inventori (pergudangan), dan sebagainya. Sementara 

dalam basis data akademik, misalnya, kita dapat menempatkan file mahasiswa, 

file mata_kuliah, file dosen, file jadual, file kehadiran, file nilai, dan seterusnya. 

Karena itu, operasi-operasi dasar yang dapat kita lakukan berkenaan 

dengan basis data dapat meliputi: 

1. Pembuatan basis data baru (create database), yang identik dengan 

pembuatan lemari arsip yang baru. 

2. Penghapusan basis data (drop database), yang identik dengan perusakan 

lemari arsip (sekaligus beserta isinya, jika ada). 

3. Pembuatan file/tabel baru ke suatu basis data (create table), yang identik 

dengan penambahan map arsip baru kesebuah lemari yang telah ada. 

4. Penghapusan file/tabel dari suatu basis data (drop table), yang identik 

dengan perusakan map arsip lama yang ada disebyag lemari arsip. 

5. Penambahan/pengurangan data baru kesebuah file/tabel disebuah basis 

data (insert), yang identik dengan penambahan lembaran arsip kesebuah 

map arsip. 

6. Pengambilan data dari sebuah file/tabel (retrieve/search), yang identik 

dengan pencarian lembaran arsip dari sebuah map arsip. 

7. Pengubahan data dari sebuah file/tabel (update), yang identik dengan 

perbaikan isi lembaran arsip yang ada disebuah map arsip. 

8. Penghapusan data dari sebuah file/tabel (delete), yang identik dengan 

penghapusan sebuah lembar arsip yang ada disebuah map arsip. 
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Operasi yang berkenaan dengan pembuatan objek basis (data dan tabel) 

merupakan operasi awal yang hanya dilakukan sekali dan berlaku seterusnya. 

Sedangkan operasi-operasi yang berkaitan dengan isi tabel (data) merupakan 

operasi rutin yang akan berlangsung berulang-ulang dank arena itu operasi-

operasi inilah yang lebih tepat mewakili aktivitas pengelolaan (management) 

dan pengolahan (processing) data dalam basis data. 

 

F. Tinjauan Pustaka 

Sudah banyak sistem pakar yang telah dikembangkan dalam berbagai 

bidang seperti pada bidang pertanian, perdagangan, peternakan, kedokteran, 

kesehatan, komputer, ekonomi, dan berbagai bidang lainnya. Salah satu sistem 

pakar yang digunakan dalam bidang kesehatan  adalah rancang bangun sistem 

pakar untuk menentukan makanan diet sehat pada penyakit jantung 

berdasarkan golongan darah dengan menggunakan naive bayes (Mahaning, 

2010). 

Menurut Wijaya (2009) dalam jurnal informatika, menerapkan 

penggunaan sistem pakar dalam pengembangan portal informasi untuk 

spesifikasi jenis penyakit infeksi. Sistem pakar ini dirancang dengan 

menggunakan metode pelacakan kedepan (forward chaining). Pelacakan ini 

dijalankan oleh data masukan keluhan pasien dan selanjutnya digambarkan 

kesimpulannya dan penelusuranya menggunakan penelusuran depth-frist search 

dimana penelusuran dimulai dare node akar kemudian penelusuran dilakukan 

secara vertikal dan mendalam. 
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Secara umum aspek-aspek yang diperoleh dari penelitian di atas 

memberikan informasi yang diperlukan dalam pembuatan aplikasi sistem pakar 

untuk diagnose dan penanganan jenis penyakit pada ternak ayam. 
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