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Bab II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Sistem Pakar 

Sistem pakar (expert system) adalah sistem  yang berusaha mengapdosi 

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.   

Menurut Aziz (1994). komponen-komponen sistem pakar terdiri dari : 1.Basis 

Pengetahuan 2.Basis data   3.Mesin Inferensi  4.Antarmuka pemakai (user 

interface). Implementasi kecerdasan sang pakar berbasis kode program komputer 

(code base skill implemetation), menggunakan teknik-teknik tertentu dengan 

bantuan database ataupun tidak. Struktur dari sistem pakar dapat dilihat dari 

gambar 1. 



 

4 

 

 

Gambar 2. 1 : Struktur Sistem Pakar 

 

2.1.1 Basis Pengetahuan 

Basis  Pengetahuan  merupakan  inti  dan  sistem  pakar  dimana  basis  pengetahuan  

merupakan representasi pengetahuan dan dapat juga untuk menyimpan, engorganisasikan 

pengetahuan dari  seorang pakar. Basis Pengetahuan  ini  tersusun  atas  fakta yang berupa  

informasi,  tentang obyek  dan  kaiah  (rule) yang merupakan  informasi  tentang  cara  bagaimana 

membangkitkan  fakta  baru dari fakta yang sudah diketahui.   

 

2.1.2 Basis Data 

Basis  data  merupakan  bagian  yang  mengandung  semua  fakta-fakta  baik  fakta  awal  

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

kesimpulan yang  sedang  dilaksanakan.  Dalam  prakteknya,  Basis  data  berada  di  dalam  

memori  komputer. Kebanyakan sistem pakar mengandung basis data untuk menyimpan data hasil 

observasi dan data lainnya yang dibutuhkan untuk pengolahan. 

 

2.1.3 Mesin Inferensi 
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Mesin inferensi dikenal sebagai struktur kontrol atau interpreter dan rule (dalam rule-base 

sistem pakar). Komponen  ini secara esensial merupakan program komputer yang menyediakan 

metodologi untuk reasoning tentang  informasi dalam basis pengetahuan dan  untuk  kesimpulan  

(Turban,  1994). menurut  Aziz  (1994) mesin  inferensi merupakan  bagian  dan sistem  pakar  

yang  mengandung  mekanisme  fungsi  berpikir  dan  po1a-pola  penalaran  sistem  yang 

digunakan  oleh  seorang  pakar.   

 

2.2 Forward Chaining 

Forward Chaining merupakan suatu penalaran yang   dimulai dari fakta untuk  

mendapatkan   kesimpulan (conclusion) dari fakta tersebut. Forward chaining bisa dikatakan 

sebagai strategi inference yang bermula dari sejumlah fakta yang diketahui. Pencarian dilakukan 

dengan menggunakan rules yang premisnya cocok dengan fakta yang diketahui tersebut untuk 

memperoleh fakta baru dan melanjutkan proses hingga goal dicapai atau hingga sudah tidak ada  

rules  lagi yang premisnya cocok dengan fakta yang diketahui maupun fakta yang diperoleh. 

Forward chaining bisa disebut juga runut maju  atau pencarian yang dimotori data (data 

driven search). Jadi pencarian dimulai dari premis-premis atau informasi masukan (if) dahulu 

kemudian menuju konklusi atau  derived information (then). Forward Chaining berarti 

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

aturan mana yang akan dijalankan atau dengan menambahkan data ke memori kerja untuk diproses 

agar ditemukan suatu hasil. 

Forward Chaining digunakan jika :  

a.  Banyak aturan berbeda yang dapat memberikan kesimpulan yang sama.  

b. Banyak cara untuk mendapatkan sedikit konklusi.  

c. Benar-benar sudah mendapatkan pelbagai fakta, dan ingin mendapatkan konklusi dari fakta-

fakta tersebut.  

Adapun tipe sistem yang dapat menggunakan teknik pelacakan  forward chaining, yakni :  

a.  Sistem yang direpresentasikan dengan satu atau beberapa kondisi.  
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b. Untuk setiap kondisi, sistem mencari rule-rule dalam knowledge base untuk rule-rule yang 

berkorespondensi dengan kondisi dalam bagian if.  

c.  Setiap  rule dapat menghasilkan kondisi baru  dari konklusi yang diminta pada  

      bagian then. Kondisi baru ini dapat ditambahkan ke kondisi lain yang sudah ada.  

d.  Setiap kondisi yang ditambahkan ke sistem akan diproses. Jika ditemui suatu  

     kondisi, sistem akan kembali ke langkah 2 dan mencari rule-rule dalam knowledge  

     base kembali. Jika tidak ada konklusi baru, sesi ini berakhir . 

 

Gambar  2.2  Diagram Forward Chaining 

 

Jika klausa premis sesuai dengan situasi (bernilai  true), maka proses akan meng-assert 

konklusi.  Forward chaining juga digunakan jika suatu aplikasi menghasilkan tree yang lebar dan 

tidak dalam. Pada metode  forward chaining,  ada 2 cara yang dapat dilakukan untuk melakukan 

pencarian, yaitu : 

a. Dengan memasukkan semua data yang tersedia ke dalam sistem pakar pada satu kesempatan 

dalam sesi konsultasi. Cara  ini banyak berguna pada sistem pakar yang termasuk dalam 

proses terautomatisasi dan menerima data langsung dari komputer yang menyimpan database, 

atau dari satu set sensor. 

b. Dengan hanya memberikan elemen spesifik dari data yang diperoleh selama sesi konsultasi 

kepada sistem pakar. Cara ini mengurangi jumlah data yang diminta, sehingga data yang 

diminta hanyalah data-data yang benar-benar dibutuhkan oleh sistem pakar dalam mengambil 

kesimpulan. 

 

Contoh pelacakan forward chaining :  
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Rule - rule yang diberikan :  

a. R1 : Jika A dan C, maka E 

b. R2 : Jika D dan C maka F  

c. R3 : Jika B dan E maka F  

d. R4 : Jika B maka C  

e. R5 : Jika F maka G 

Fakta yang ada : A benar dan B benar   

Dalam  Forward Chaining pencarian dimulai dengan  fakta yang diketahui dan mengambil fakta 

baru menggunakan aturan yang telah diketahui pada sisi Jika.  

Karena diketahui A dan B benar, sistem pakar mulai dengan mengambil fakta baru menggunakan 

aturan yang memiliki A dan B pada sisi Jika. Dengan menggunakan R4, sistem pakar mengambil 

fakta baru C dan menambahkannya ke dalam assertion base sebagai benar.   

Sekarang R1  fire(karena A dan C benar) dan nyatakan E sebagai benar dalam assertion base 

sebagai benar.  

Karena B dan E keduanya benar (berada dalam  assertion base), R3 fire dan menetapkan F sebagai 

benar dalam assertion base.  

Sekarang R5  fire (karena F berada dalam sisi  Jika), yang menetapkan G sebagai benar, jadi 

hasilnya adalah G.   

 


