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Abstrak 
 

 
Kebutuhan akan adanya tenaga ahli atau pakar dalam menghadapi dan 

menyelesaikan suatu masalah dewasa ini menjadi hal yang tidak bisa ditawar lagi, terutama 
pada masalah-masalah yang hanya dipahami oleh orang-orang dengan kemampuan tertentu 
(pakar), dan dibutuhkan suatu kecepatan dalam memutuskan tindakan atau penanganan. 
Ketersedian tenaga ahli/pakar yang terbatas akan menghambat diputuskannya suatu 
tindakan atau penanganan, selain itu kemampuan pakar tidak selamanya dapat diandalkan, 
dan pada akhirnya dapat menemui kekurangan dalam beberapa kondisi. 

Pemanfaatan teknologi informasi dalam beberapa aplikasi dewasa ini sudah menjadi 
bagian penting dalam berbagai bidang keilmuan, baik sebagai penunjang maupun 
komponen utama. Keberadaan suatu system pakar untuk menyelesaiakan masalah dapat 
mengatasi beberapa kekurangan dengan menggunakan tenaga pakar sebenarnya. 

Dengan menggunakan pembacaan table yang berisikan kondisi ya dan tidak, yang 
merupakan bentuk lain dari diagram binary tree, dan tetap menggunakan metode forward-
backward chaining sebagai penelusur rule, dapat dibangun sebuah system pakar yang lebih 
sederhana, praktis, dan generic. Dari beberapa percobaan yang diterapkan dalam beberapa 
kasus menunjukkan hasil yang mendekati kebenaran sesuai dengan keadaan real. 
 
Kata kunci : binary tree, system pakar, generic. 
 
1. PENDAHULUAN 
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. 
Sistem pakar yang baik dirancang agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan tertentu dengan 
meniru kerja dari para ahli. Dengan sistem pakar, 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. 
Ada beberapa definisi tentang sistem pakar, antara lain: 

• Menurut Durkin: Sistem pakar adalah suatu program komputer yang dirancang untuk memodelkan 
kemampuan penyelesaian masalah yang dilakukan oleh seorang pakar. 

• Menurut Ignizio: Sistem pakar adalah suatu model dan prosedur yang berkaitan, dalam suatu 
domain tertentu, yang mana tingkat keahliannya dapat dibandingkan dengan keahlian seorang 
pakar. 

• Menurut Giarratano dan Riley: Sistem pakar adalah suatu sistem komputer yang bisa menyamai 
atau meniru kemampuan seorang pakar. 

Sistem pakar pertama kali dikembangkan oleh komunitas AI pada pertengahan tahun 1960. Sistem 
pakar yang muncul pertama kali adalah General-purpose Problem Solver (GPS) yang dikembangkan 
oleh Newel dan Simon. GPS (dan program-program yang serupa) ini mengalami kegagalan 
dikarenakan cakupannya terlalu luas sehingga terkadang justru meninggalkan pengetahuan-
pengetahuan penting yang seharusnya disediakan. 
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Konsep Dasar Sistem Pakar 
Menurut Efraim Turban, konsep dasar sistem pakar mengandung: keahlian, ahli, pengalihan keahlian, 
inferensi, aturan dan kemampuan menjelaskan. 
Keahlian adalah suatu kelebihan penguasaan pengetahuan di bidang tertentu yang diperoleh dari 
pelatihan, membaca atau pengalaman. Contoh bentuk pengetahuan yang termasuk keahlian adalah: 

• Fakta-fakta pada lingkup permasalahan tertentu. 

• Teori-teori pada lingkup permasalahan tertentu. 

• Prosedur-prosedur dan aturan-aturan berkenaan dengan lingkup permasalahan tertentu. 

• Strategi-strategi global untuk menyelesaikan masalah. 

• Meta-knowledge (pengetahuan tentang pengetahuan). 
 
Struktur Sistem Pakar 
Sistem pakar terdiri-dari 2 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 seseorang yang bukan ahli untuk berkonsultasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistem Produksi 
Sistem produksi terdiri dari: 

• Himpunan aturan, masing-masing terdiri dari sisi kiri (pola) yang menentukan kemampuan 
aplikasi dari aturan tersebut dan sisi kanan yang menggambarkan operasi yang dilalukan jika 
aturan dilaksanakan. 

• Satu atau lebih pengetahuan atau basis data yang berisi informasi apapun untuk tugas 
tertentu. Beberapa bagian basis data bisa permanen, dan bagian yang lain bisa hanya merupakan 
solusi untuk masalah saat ini. Informasi dalam basis data ini disusun secara tepat. 

• Strategi kontrol yang menspesifikasikan urutan dimana aturan akan dibandingkan dengan 
basis data dan menspesifikasikan cara pemecahan masalah yang timbul ketika beberapa aturan 
sesuai sekaligus pada waktu yang sama. 

• A rule applies (pengaplikasi aturan). 
 

Strategi Kontrol 
Syarat-syarat strategi kontrol: 
Cause motion. Strategi kontrol yang tidak menyebabkan motion tidak akan pernah mencapai solusi. 
Systematic. Strategi ini lebih baik karena menyebabkan motion. Pada akhirnya strategi tersebut akan 
mencapai solusi. Tetapi mungkin akan mengunjungi beberapa state yang sama selama proses 
tersebut dan mungkin menggunakan lebih banyak langkah dari jumlah langkah yang diperlukan. Hal 
ini disebabkan strategi kontrol tersebut tidak sistematik. Beberapa strategi kontrol yang sistematik 
telah diusulkan, yang biasa disebut sebagai metoda-metoda dalam teknik searching, yaitu Breadth 
First Search, Uniform Cost Search, Depth First Search, Depth-Limited Search, Iterative-Deepening 
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Depth-First Search, dan Bi-directional search. Masing-masing metoda tersebut mempunyai 
karakteristik yang berbeda. 
 
Depth-First Search (DFS) 
Pencarian dilakukan pada satu node dalam setiap level dari yang paling kiri. Jika pada level yang 
paling dalam, solusi belum ditemukan, maka pencarian dilanjutkan pada node sebelah kanan. Node 
yang kiri dapat dihapus dari memori. Jika pada level yang paling dalam tidak ditemukan solusi, maka 
pencarian dilanjutkan pada level sebelumnya. Demikian seterusnya sampai ditemukan solusi. Jika 
solusi ditemukan maka tidak diperlukan proses backtracking (penelusuran balik untuk mendapatkan 
jalur yang dinginkan). 
 
Pohon Biner 
Pohon biner merupakan jenis pohon yang simpul cabangnya memiliki maksimal dua anak. Karena 
anak dari suatu cabang maksimal hanya dua, maka anak cabang ini dinamakan anak cabang kiri atau 
anak cabang kanan. Dalam pohon biner, cabang kiri dan kanan ini dibedakan (untuk pohon secara 
umum tidak). Bukan hanya cabangnya saja, bahkan urutan cabang kiri atau cabang kanan pun 
dibedakan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Basis Pengetahuan (Knowledge Base) 
Basis pengetahuan berisi pengetahuan-pengetahuan dalam penyelesaian masalah, di dalam domain 
tertentu. Ada 2 bentuk pendekatan basis pengetahuan yang sangat umum digunakan, yaitu: 
a.  Penalaran berbasis aturan (Rule-Based Reasoning) 

Pada penalaran berbasis aturan, pengetahuan direpresentasikan dengan menggunakan aturan 
berbentuk: IF-THEN. Bentuk ini digunakan apabila kita memiliki sejumlah pengetahuan pakar pada 
suatu permasalahan tertentu, dan si pakar dapat menyelesaikan masalah tersebut secara 
berurutan. Disamping itu, bentuk ini juga digunakan apabila dibutuhkan penjelasan tentang jejak 
(langkah-langkah) pencapaian solusi. 

b.  Penalaran berbasis kasus (Case-Based Reasoning). 
Pada penalaran berbasis kasus, basis pengetahuan akan berisi solusi-solusi yang telah dicapai 
sebelumnya, kemudian akan diturunkan suatu solusi untuk keadaan yang terjadi sekarang (fakta 
yang ada). Bentuk ini digunakan apabila user menginginkan untuk tahu lebih banyak lagi pada 
kasus-kasus yang hampir sama (mirip). Selain itu, bentuk ini juga digunakan apabila kita telah 
memiliki sejumlah situasi atau kasus tertentu dalam basis pengetahuan. 
 

Motor Inferensi (Inference Engine) 
Ada 2 cara yang dapat dikerjakan dalam melakukan inferensi, yaitu: 

• 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. 

• 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 dicari harus dicari fakta-fakta yang ada dalam basis pengetahuan. 

 
Konversi Binary Tree Ke Table 
Bentuk representasi data binary tree dapat dijabarkan dalam bentuk table. Dengan memperhatikan 
kondisi relation sebagai acuan penilaian true atau false maka bentuk-bentuk representasi binary tree 
dapat secara langsung direpresentasikan menjadi table, dengan asumsi tertentu, dimisalkan 1 untuk 
jawaban true dan 0 untuk jawaban false. 
Dengan representasi bentuk table maka diharapkan memberikan kemudahana dalam proses 
penelusuran rule, atau dengan kata lain inference engine lebih mudah menemukan kesimpulan. 
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Algoritma Inference Engine 
a. Baca kolom pertama 
b. Munculkan pertanyaan kolom 
c. Simpan nomor baris yang mempunyai nilai sesuai jawaban user 
d. Tambah nilai kolom 
e. Baca semua isi nilai kolom, jika ada perbedaan lakukan langkah b sampai dengan e, jika tidak ada 

perbedaan, kerjakan langkah d, 
f. Selesai. 

 

2. PEMBAHASAN 
Dengan memanfaatkan kondisi binary tree yang hanya mengenal dua kondisi true dan false, yang 
diterjemahkan ke table sebagai bentuk representasi lain dari binary tree, didapatkan sebuah 
pemahaman bahwa suatu kondisi unik akan terwujud dengan menelusuri setiap nilai nilai baik kolom 
terhadap baris atau nilai nilai baris terhadap kolom. 
Dengan mengasumsikan pada sebuah kasus sederhana untuk pemilihan jurusan di suatu perguruan 
tinggi yang direpresentasikan dengan binary tree sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dan direpresentasikan sebagai table : 
 

 Pemrograman Robotic Accounting 

Sistem Komputer 1 1 0 

Sistem Informasi 1 0 0 

Manajemen Akuntansi 0 0 1 

Sekretaris 0 0 0 

 
Table diatas merupakan bentuk representasi lain dari susunan rule terhadap suatu kondisi 

dimana dengan penelusuran forward maupun backward pada akhirnya didapat suatu nilai konklusi. 
Dari contoh tersebut diatas dengan berdasar algoritma inference engine yang diusulkan, 

dapat digambarkan ketika seorang calon mahasiswa yang mempunyai minat di pemrograman dan 
mempunyai minat di robotic pasti akan memilih jurusan system computer, atu diarahkan pada jurusan 
system computer, demikian dan seterusnya, dimana seorang calon mahasisswa tidak berminat 
pemrograman, tidak berminat robotic, dan tidak berminat accounting, pasti calon mahasiswa tersebut 
akan memilih atau diarahkan mengambil jurusan sekretaris. 

Dengan table ini maka perubahan (penambahan atau pengurangan) pengetahuan dapat 
dilakukan dengan mudah, dimana hanya dengan memberikan nilai nilai true atau false pada cell yang 
dimaksud, dan apabila perlu dapat dilakukan penambahan atau pengurangan jumlah kolom maupun 
jumlah baris. Hal ini bersesuain dengan prinsip dasar system pakar, dimana pengetahuan yang 
dimiliki system pakar harus dapat dirubah sesuai keilmuan yang berlaku. 

Dengan menggunakan algoritma yang diusulkan yang diterapkan pada beberapa kasus 
dengan binary tree yang telah dikonversi ke table, dengan kondisi rule yang sudah sesuai keadaan 
nyata (real) didapatkan suatu hasil yang mendekati kenyataan, dimana system generic yang dibangun 
mampu bekerja sesuai dengan keadaan real, dan basis pengetahuannya dapat ditambah atau 
dikurangi sesuai keilmuan yang berlaku. 
 

3. PENUTUP 
Dari serangkaian penelitian dan percobaan yang telah dilakukan, system pakar generic yang 
diusulkan mampu menangani hampir seluruh kasus yang diujicobakan. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa system generic ini dapat digunakan untuk berbagai rancangan system pakar dengan asumsi 
jawaban dari setiap pertanyaan adalah ya tidak, atau true false. Pengembangan lebih lanjut mungkin 
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dapat diusulkan untuk jawaban yang tidak mengenal dua kondisi, akan tetapi untuk jawaban yang 
mengandung beberapa kondisi atau bahkan peluang. 
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