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ABSTRACT 
The purpose of this research is to developt an expert system, which system has a role as an expert able to give advises 
what kind of foods that can be cooked based on the available ingredients. System is designed for a mobile or wireless 
application with rules as its knowledge base and forward-backward chaining as its  inference method. The  knowledge 
base consists of some food recipes which are mainly from eggs, tofu or soybean curd, tempe (fermented soybean cake), 
and chicken. The forward-backward chaining using rules of depth-first search is described as a decision  tree. 
Keywords: knowledge base, ingredients, inference method, wireless application. 

1. Pendahuluan 
Pemilihan menu masakan seringkali menjadi masalah bagi ibu rumah tangga ketika tidak mengetahui masakan apa yang 
dapat diolah dan bahan apa saja yang dibutuhkan. Pemilihan menu masakan tidak akan menjadi masalah jika ibu 
memiliki pengetahuan atau sumber pengetahuan berupa resep masakan, dari buku atau majalah, yang dapat membantu 
dalam memutuskan menu masakan. Namun, jika pengetahuan ataupun sumber pengetahuan juga tidak dimiliki maka 
tentu saja dibutuhkan seorang ahli yang dapat memberikan saran ataupun bantuan untuk memutuskan masakan apa yang 
dapat diolah.  
 
Sejalan perkembangan teknologi, ahli atau pakar tidak lagi harus berupa seorang manusia yang dapat dimintai 
pendapatnya. Keahlian atau kepakaran yang dimiliki seseorang dapat ditransfer menjadi sebuah sistem yang disebut 
sistem pakar. Terdapat beberapa kategori masalah yang dapat diselesaikan dengan sistem pakar, salah satunya adalah 
masalah yang dapat di-interpretasi yaitu masalah yang dapat dibuat kesimpulannya dari sekumpulan data mentah 
(Arhami, 2005). Contoh masalah yang dapat diinterpretasi adalah pemilihan menu masakan. Jika terdapat sejumlah 
bumbu masakan, maka dapat ditarik kesimpulan masakan apa saja yang dapat diolah. Pemilihan menu masakan akan 
bekerja optimal jika diselesaikan dengan sistem pakar yang memiliki sejumlah aturan tentang resep masakan. Semakin 
banyak jumlah aturan yang dimiliki, maka semakin besar juga kemampuan sistem untuk memecahkan permasalahan 
yang dihadapi.  
 
Salah satu alasan mendasar mengapa sistem pakar dikembangkan adalah kemampuannya dalam mengerjakan tugas-tugas 
rutin yang membutuhkan seorang pakar dan dapat menyediakan kepakaran setiap waktu dan di berbagai lokasi (Arhami, 
2005). Berhubungan dengan hal tersebut, saat ini juga sedang berkembang pesat teknologi mobile. Teknologi mobile juga 
memicu lahirnya berbagai aplikasi mobile untuk berbagai perangkat wireless atau mobile seperti telepon seluler, Palm, 
dan, PocketPC. Aplikasi yang menggabungkan antara sistem pakar dengan teknologi wireless merupakan sebuah 
kombinasi teknologi yang menarik. Kepakaran seorang ahli dapat diperoleh atau diakses tanpa terikat tempat dan waktu 
selama memiliki perangkat mobile yang telah beredar luas di masyarakat.  

2. Rumusan Masalah 
Bagaimana merancang dan membangun sebuah sistem pakar menu masakan sebagai sebuah aplikasi mobile. 

3. Batasan Masalah 
1. Masalah yang diangkat fokus pada resep masakan yang berbahan dasar tempe, tahu, telur, dan daging ayam. 
2. Pengetahuan atau basis data sistem pakar direpresentasikan berbasis aturan. 
3. Metode inferensi yang digunakan adalah penalaran maju dan penalaran mundur. 
4. Pengembangan sistem difokuskan untuk lingkungan konsultasi antara pengguna dan sistem. 
5. Sistem dibangun menggunakan bahasa pemrograman J2ME (Java 2 Micro Edition) dengan MIDP versi 2.0 dan 

CLDC versi 1.1. 

4. Definisi Sistem Pakar 
Menurut Turban (1995) sistem pakar adalah sebuah sistem yang bekerja layaknya seorang pakar atau ahli. Sistem pakar 
berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer, sehingga komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang 
dilakukan para ahli. 
 
Sistem pakar disusun oleh dua bagian utama, yaitu lingkungan pengembangan (development environement) dan 
lingkungan konsultasi (consultation environment). Lingkungan pengembangan sistem pakar digunakan untuk 
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memasukkan pengetahuan pakar ke dalam lingkungan sistem pakar, sedangkan lingkungan konsultasi digunakan oleh 
pengguna yang bukan pakar guna memperoleh pengetahuan pakar.  

5. Perancangan Sistem 
Untuk merancang sistem pakar dibutuhkan beberapa perancangan dasar yang menjadi inti dari sistem pakar, yaitu 
perancangan basis data atau basis pengetahuan (knowledge base), perancangan metode inferensi (inference engine), dan 
perancangan antarmuka (user interface) untuk lingkungan konsultasi. 

5.1 Perancangan Basis Pengetahuan 
Pengetahuan yang terdapat dalam sistem pakar resep masakan ini menggunakan beberapa resep masakan yang berbahan 
dasar tempe, tahu, telur, dan daging ayam. Resep-resep masakan tersebut diperoleh dari beberapa buku resep masakan 
Indonesia, yaitu Sutomo (1996) dan Widya (--). 
 
Resep-resep masakan tersebut kemudian dijadikan sebagai basis data pengetahuan sistem pakar yang menggunakan 
pendekatan berbasis aturan (rule based reasoning). Dalam hal ini, resep masakan disajikan dalam aturan-aturan yang 
berbentuk pasangan keadaan dan aksi (condition action), yaitu JIKA keadaan terpenuhi atau terjadi MAKA suatu aksi 
akan terjadi. Contoh pengetahuan atau resep masakan yang direpresentasikan sebagai aturan adalah sebagai berikut :  
JIKA ada telur DAN bawang merah DAN bawang putih DAN santan DAN kunyit DAN asam 

jawa DAN serai DAN lengkuas DAN daun jeruk DAN jahe DAN pala DAN lada DAN 
ketumbar DAN cabe merah DAN garam MAKA bisa dibuat gulai telur. 

 
Komposisi untuk aturan-aturan yang berbahan dasar telur dapat dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1. Aturan Resep Masakan Berbahan Dasar Telur 

Komponen 
Masakan 

Aturan 1 : 
Gulai Telur 

Aturan 2 : 
Semur Telur 

Aturan 3 : 
Telur Bumbu 

Rujak 

Aturan 4 : 
Telur Bumbu 

Balado 

Aturan 5 : 
Telur Masak 

Petis 
Telur x x x x x 

Bawang 
merah 

x x x x x 

Bawang putih x x x x x 
Santan x  x  x 
Kunyit x    x 

Asam Jawa x x   x 
Serai x    x 

Lengkuas x  x   
Daun Jeruk x   x  

Jahe x x    
Pala x x    
Lada x x    

Daun Salam   x   
Ketumbar x  x   

Kecap  x   x 
Petis Udang     x 

Cengkih  x    
Kayu Manis  x    

Tomat   x x  
Cabe Merah x  x x  

Terasi   x x  
Gula   x x x 

Garam x x x x x 
 (Sumber : Hidangan Favorit Telur, Budi Sutomo) 

5.2 Perancangan Metode Inferensi 
Metode inferensi atau metode penalaran merupakan cara yang digunakan dalam sistem pakar untuk menyelesaikan 
masalah. Untuk sistem pakar berbasis aturan, terdapat dua jenis metode inferensi, yaitu penalaran maju (forward 
chaining) dan penalaran mundur (backward chaining).  
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Penalaran maju atau disebut juga sebagai inferensi berorientasi data (data-driven) merupakan penalaran dengan 
mencocokkan fakta atau pernyataan yang ada untuk memperoleh kesimpulan atau solusi permasalahan.  
Penalaran mundur atau disebut juga sebagai inferensi berorientasi tujuan (goal-driven) merupakan penalaran yang 
dimulai dari hipotesis atau kesimpulan sementara, dan untuk menguji kebenaran hipotesis harus dicari apakah terdapat 
fakta-fakta yang ada dalam basis pengetahuan yang sesuai dengan hipotesis tersebut[3]. 
 
Metode inferensi yang digunakan dalam sistem pakar ini menggabungkan kedua jenis penalaran tersebut di atas, yaitu 
penalaran maju dan penalaran mundur. Penalaran maju digunakan untuk mengarahkan sistem ke suatu aturan tertentu, 
pemilihan aturan didasarkan pada urutan aturan. Sebagai contoh, ketika sistem pertama kali dijalankan maka penalaran 
maju diterapkan untuk mengacu pada aturan pertama tiap bahan utama yang dipilih oleh pengguna. Sedangkan penalaran 
mundur digunakan untuk menguji apakah sistem memiliki fakta/data yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan di 
awal. Sebagai contoh, ketika aturan pertama telah ditetapkan dengan penalaran maju, maka penalaran mundur diterapkan 
untuk menguji apakah pengguna memiliki bahan-bahan yang dibutuhkan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan 
dengan penalaran maju. Kedua metode inferensi pada sistem pakar ini menggunakan prinsip penelusuran aturan depth-
first search, yaitu penelusuran atau pencarian aturan secara mendalam dari simpul akar bergerak menurun ke tingkat 
dalam yang berurutan. 
 
Cara kerja penalaran maju dan mundur dengan penelusuran aturan depth-first search pada sistem pakar menu masakan 
ini digambarkan sebagai reprensentasi pengetahuan sistem pakar berbentuk pohon yang tampak pada gambar 1. 

 

 
Gambar 1. Representasi Pengetahuan Sistem Pakar Resep Masakan Berbahan Dasar Telur 
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Pada gambar 1. tersebut di atas, pengetahuan sistem direpresentasikan dalam bentuk pohon yang 
menggambarkan cara sistem meng-inferensi atau menelusuri aturan-aturan yang terdapat di dalam sistem pakar. Pohon 
merupakan struktur yang menggambarkan hubungan antar objek secara hirarki/berurutan. Struktur pohon tersebut terdiri 
atas node yang menunjukkan objek, dalam kasus ini berupa bumbu masakan, dan arc (busur/garis) yang menunjukkan 
hubungan antar objek[3]. 
 
Setiap node dalam pohon memiliki 2 buah cabang, yaitu untuk jawaban ”ya” dan jawaban ”tidak”. Setiap cabang akan 
mengarah ke node lainnya atau ke suatu kesimpulan tertentu. Sebagai contoh, node ”ada telur?” memiliki dua buah 
cabang, cabang untuk jawaban ”ya” yang mengarah ke node ”ada bawang merah?”, dan cabang jawaban ”tidak” yang 
mengarah ke suatu kesimpulan ”masakan tidak dapat diolah”.  

6. Hasil dan Pembahasan 
Sistem pakar resep masakan ini diimplementasikan sebagai sebuah aplikasi yang dapat dijalankan pada perangkat mobile 
atau disebut juga sebagai aplikasi mobile atau wireless. Salah satu kekurangan dari aplikasi mobile adalah keterbatasan 
memori yang tersedia, sehingga aplikasi yang dibuat untuk perangkat mobile diusahakan memiliki ukuran memori yang 
sekecil mungkin.  
 
Berhubungan dengan hal tersebut, sistem pakar resep masakan ini juga diharapkan memiliki ukuran aplikasi yang tidak 
terlalu besar. Salah satu cara agar aplikasi tidak memiliki ukuran yang besar adalah dengan membatasi jumlah resep 
masakan yang dapat ditelusuri/di-nalar oleh sistem. Sebagai contoh, sistem hanya menyediakan 4 resep masakan 
berbahan dasar tempe, 3 resep masakan berbahan dasar tahu, 5 resep masakan berbahan dasar telur, dan 4 resep masakan 
berbahan dasar daging ayam. 
 
Cara kedua agar sistem memiliki ukuran memori yang kecil adalah sistem hanya menyediakan lingkungan konsultasi 
bagi pengguna. Lingkungan pengembangan tidak diberikan karena sistem ini merupakan aplikasi mobile yang hanya 
dapat diakses pada perangkat mobile  pribadi milik pengguna.  
 
Untuk menggunakan sistem pakar ini, pengguna diminta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tampil pada layar 
perangkat mobile. Berdasarkan jawaban yang diberikan, terdapat 2 jenis kesimpulan akhir yang salah satunya akan 
diberikan oleh sistem, yaitu apakah bumbu yang dimiliki oleh pengguna dapat dimasak sesuai resep yang tersedia pada 
memori perangkat mobile, atau bumbu belum cukup tersedia sehingga tidak ada masakan yang dapat disarankan oleh 
sistem.  
 
Cara kerja sistem pakar ini adalah sebagai berikut : pertama muncul layar selamat datang yang memiliki tombol perintah 
”Mulai Identifikasi”. Tampilan layar selamat datang dapat dilihat pada gambar 2. 
 

 
Gambar 2. Tampilan Layar Selamat Datang  

Jika pengguna memilih tombol ”Mulai Identifikasi”, maka tampil pertanyaan awal yang diajukan oleh sistem, yaitu 
bahan dasar apakah yang ingin diolah. Tampilan dari pertanyaan pertama yang diajukan oleh sistem dapat dilihat pada 
gambar 3. 
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Gambar 3. Tampilan Pertanyaan Awal Sistem 

Pada gambar 3. tersebut di atas, jika pengguna memilih telur maka sistem akan mengajukan sejumlah pertanyaan yang 
berhubungan dengan bumbu untuk mengolah menu masakan berbahan dasar telur, dimulai dari aturan pertama, yaitu 
gulai telur. Contoh tampilan pertanyaan untuk mengetahui apakah pengguna memiliki bumbu yang dibutuhkan untuk 
memasak gulai telur dapat dilihat pada gambar 4.  

 
Gambar 4. Tampilan Pertanyaan Bumbu Masakan 

Jika di tengah-tengah pertanyaan, pengguna menjawab tidak memiliki bahan yang dibutuhkan untuk membuat gulai telur, 
sistem akan mengajukan pertanyaan yang mengarah ke resep masakan aturan kedua, yaitu semur telur. Contoh, ketika 
pengguna menjawab tidak memiliki santan, maka sistem mengajukan pertanyaan : “apakah pengguna memiliki asam 
jawa?”. Jika pengguna menjawab “ya”, maka sistem akan mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan bumbu-
bumbu yang dibutuhkan untuk mengolah semur telur. Jika pengguna ternyata menjawab “tidak” memiliki asam jawa, 
maka sistem akan mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan bumbu yang dibutuhkan untuk mengolah masakan 
aturan keempat, yaitu telur bumbu balado.  
 
Pemilihan pertanyaan yang diajukan sistem, didasarkan pada struktur pohon sistem pakar resep masakan yang tampak 
pada gambar 1. Pemilihan tersebut didasarkan pada penelusuran depth-first search, yaitu penelusuran aturan secara 
mendalam, dimulai dari bumbu-bumbu yang dibutuhkan untuk mengolah resep masakan aturan pertama. Pada depth-first 
search, cabang pohon ke arah bawah lebih diutamakan dibanding cabang pohon yang berada di samping. Hal yang sama 
juga berlaku untuk bahan dasar masakan lainnya.  
 
Jika semua bumbu yang dibutuhkan untuk memasak suatu resep telah dimiliki pengguna, maka sistem dapat memberikan 
saran masakan yang dapat diolah beserta cara pengolahannya. Tampilan saran pakar atau kesimpulan jenis masakan yang 
dapat diolah dapat dilihat pada gambar 5. 
 
Pada gambar 5, terdapat tombol “Cara Masak” untuk mengetahui cara mengolah masakan yang telah disarankan oleh 
sistem. Tampilan cara mengolah masakan yang telah disarankan dapat dilihat pada       gambar 6. 
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Gambar 5. Tampilan Kesimpulan        Gambar 6. Tampilan Cara Mengolah  

    Masakan yang Dapat Diolah                              Masakan 

Jika bumbu yang dibutuhkan tidak sesuai dengan resep yang tersedia maka sistem akan memberikan kesimpulan bahwa 
tidak ada masakan yang dapat diolah. Tampilan kesimpulan bahwa bumbu belum cukup tersedia atau tidak ada masakan 
yang dapat diolah dapat dilihat pada gambar 7.  
 

 
Gambar 7. Tampilan Kesimpulan Masakan Tidak Dapat Diolah 

7. Kesimpulan 
1. Sistem pakar resep masakan merupakan aplikasi mobile yang dibangun berdasarkan aturan sebagai basis 

pengetahuannya dan penalaran maju mundur sebagai metode inferensinya. 
2. Basis pengetahuan berupa resep masakan yang berbahan dasar tempe, tahu, telur, dan daging ayam sedangkan 

metode inferensi menggunakan teknik penelusuran depth first search.  
3. Sebagai aplikasi mobile, sistem dibuat agar memiliki ukuran memori yang tidak terlalu besar sehingga memiliki 

keterbatasan dalam jumlah resep masakan dan tidak memiliki fasilitas lingkungan pengembangan. 

8. Saran Pengembangan 
1. Sistem dapat dikembangkan sebagai sebuah aplikasi enterprise yang tetap berfungsi sebagai aplikasi mobile 

namun memiliki aplikasi web sebagai alat pengembangan basis data sistem. 
2. Penambahan fasilitas lingkungan pengembangan untuk akuisisi pengetahuan dari pakar akan menambah 

kedinamisan sistem ini karena basis pengetahuan dapat terus ditambah untuk berbagai resep masakan. 
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