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ABSTRACT 

One branch of computer science that can help human beings is expert system. Many expert systems that exist today are 
expert systems in some specific fields. It is required to prepare an application that can develop expert systems in a variety 
of fields. System design starts from the flowcharts, data flow diagrams, database modeling, and user interfaces. Stages of 
implementation and evaluation is made using several case examples of expert system in specific areas. Expert system in 
this application is made using block diagrams, dependency diagram, and decision table. The application is created using 
C# programming language and MySQL as its database. It can represent knowledge base of various problems from 
various fields, which will be solved using rule-based system and can also perform reasoning using forward chaining 
method. 
Keywords: Expert System, Rule-Based System, Forward Chaining.  
 
1. Pendahuluan 
Perkembangan teknologi komputer saat ini begitu pesat. Teknologi komputer dapat digunakan untuk membantu 
kehidupan manusia bahkan dalam bidang di luar disiplin ilmu komputer. Salah satu cabang ilmu komputer yang dapat 
membantu manusia terutama dalam hal pengambilan keputusan adalah sistem pakar atau expert system. Sistem pakar 
adalah suatu program berbasis pengetahuan (knowledge base) yang menyediakan solusi-solusi dengan kualitas pakar 
untuk permasalahan-permasalahan dalam suatu bidang yang spesifik. Keahlian sistem pakar dalam memecahkan suatu 
masalah diperoleh dengan cara merepresentasikan pengetahuan seorang atau beberapa pakar dalam format tertentu dan 
menyimpannya dalam basis pengetahuan. Sistem pakar berbasis aturan (rule-based system) adalah sistem pakar yang 
menggunakan aturan (rules) untuk merepresentasikan pengetahuan di dalam basis pengetahuannya. Beberapa contoh 
sistem pakar dalam suatu bidang yang spesifik adalah seperti sistem pakar untuk penentuan produk dan jenis perawatan 
tubuh[3], sistem pakar untuk penyakit paru pada anak[4], sistem pakar untuk diagnosa kerusakan mesin pesawat terbang[5] 

dan sistem pakar untuk mendiagnosa hama dan penyakit pada tanaman padi[7]. 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Pembuatan sistem pakar dalam suatu bidang yang spesifik membutuhkan biaya yang sangat mahal dan waktu yang cukup 
lama. Seorang pakar/ahli membutuhkan pembuat aplikasi sistem pakar untuk membuat sistem pakar yang sesuai dengan 
keinginannya. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka diperlukan aplikasi yang dapat membuat sistem pakar yang 
dapat mencakup berbagai bidang di luar disiplin ilmu komputer sehingga dapat digunakan secara langsung oleh para 
pakar. Sistem pakar yang dibuat dapat melakukan reasoning dengan cara mengambil jawaban-jawaban user atas 
pertanyaan yang diberikan oleh sistem dan kemudian sistem akan memberikan kesimpulan. Metode penelusuran yang 
digunakan dalam pembuatan sistem pakar ini adalah forward chaining.  
 
1.2 Tujuan Penelitian 
Beberapa tujuan dari penelitian ini, yaitu: 
1) Merancang dan membangun aplikasi untuk membuat sistem pakar, yang dapat merepresentasikan knowledge base 

berbagai masalah dari berbagai bidang, yang akan diselesaikan dengan menggunakan sistem berbasis aturan. 
2) Merancang dan membangun aplikasi untuk membuat sistem pakar, yang dapat melakukan reasoning dengan 

menggunakan metode forward chaining. 
 
1.3 Rumusan Masalah 
Permasalahan yang dapat dirumuskan pada penelitian ini, yaitu: 
1) Bagaimana merancang dan membangun sebuah sistem pakar, yang dapat merepresentasikan knowledge base 

berbagai masalah dari berbagai bidang, yang akan diselesaikan dengan menggunakan sistem berbasis aturan. 
2) Bagaimana merancang dan membangun aplikasi untuk membuat sistem pakar, yang dapat melakukan reasoning 

dengan menggunakan metode forward chaining. 
 
1.4 Batasan Masalah 
Sistem pakar yang dapat dibuat hanya digunakan untuk masalah kepakaran yang dapat diselesaikan dengan menggunakan 
sistem berbasis aturan (modus ponens) dengan metode penelusuran forward chaining. Penyusunan dependency diagram 
dan pengisian kesimpulan pada decision table dilakukan oleh seorang yang dianggap ahli di bidangnya. Rancangan 
sistem pakar yang dihasilkan tergantung dari keahlian penggunanya. Untuk penelitian ini, akan digunakan contoh kasus 
persyaratan ujian mahasiswa di Universitas Multimedia Nusantara (UMN).  
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2. Landasan Teori 
2.1 Sistem Pakar 
Sistem pakar adalah suatu program berbasis pengetahuan (knowledge base) yang menyediakan solusi-solusi dengan 
kualitas pakar untuk permasalahan-permasalahan dalam suatu bidang yang spesifik. Sistem pakar merupakan cabang dari 
ilmu kecerdasan buatan (Artificial Intelligence). Sistem ini memanfaatkan kapabilitas penalaran untuk mencapai suatu 
kesimpulan[6]. Sistem pakar memiliki 4 bagian utama, yaitu[2]: User Interface, Inference Engine, Knowledge Base, dan 
Working Memory. 

 
2.2 Metode Forward Chaining 
Metode forward chaining adalah suatu metode dari mesin inferensi untuk memulai penalaran atau pelacakan suatu data 
dari fakta-fakta yang ada menuju suatu kesimpulan. Pada aplikasi forward chaining  sederhana, inference engine memilih 
rule-rule dimana bagian premisnya cocok dengan informasi yang ada pada working memory. Pertama-tama, sistem 
memperoleh informasi masalah dari user dan menyimpannya dalam working memory. Kemudian  inference engine akan 
mencari rules pada beberapa urutan yang telah ditentukan oleh sistem, dimana premis-premisnya cocok dengan yang 
terdapat di dalam working memory. Jika rule ditemukan, maka kesimpulan dari rule akan dimasukkan ke dalam working 
memory lalu berlanjut dan memeriksa rules lagi untuk mencari kecocokan yang baru. Proses ini akan berlanjut hingga 
tidak ditemukan lagi adanya kecocokan. Dalam hal ini, working memory berisi informasi yang didapat dari user dan 
kesimpulan yang didapat dari sistem[3].  

 
2.3 Rule-Based System 
Rule-based system adalah sebuah program yang menggunakan aturan IF-THEN, menggunakan modus ponens sebagai 
dasar untuk memanipulasi aturan. Langkah awal dalam menerjemahkan suatu bidang ilmu ke dalam sistem berbasis 
aturan yaitu dengan membuat block diagram. Block diagram merupakan susunan dari aturan-aturan yang terdapat di 
dalam sebuah bidang ilmu. Dengan membuat block diagram di dalam sistem pakar, maka dapat diketahui urutan kerja 
sistem dalam mencari keputusan[1]. Setelah membuat block diagram, mengubah block diagram ke dalam dependency 
diagram, yang kemudian disusul dengan pembuatan decision table. Dependency diagram adalah suatu relasi yang 
menunjukkan hubungan atau ketergantungan antara input jawaban, aturan-aturan dan nilai-nilai yang direkomendasikan 
ke dalam sistem berbasis pengetahuan.  

 
3. Metode Penelitian 
Metode penelitian yang dilakukan, yaitu: 
1) Studi Literatur 
 Melakukan tinjauan pustaka melalui hasil penelitian orang lain maupun artikel-artikel lainnya yang relevan serta 

mempelajari teori-teori tentang sistem pakar dan teknik yang tepat untuk diimplementasikan dalam aplikasi untuk 
membuat sistem pakar ini. 

2) Observasi 
 Melakukan pengamatan dan pengujian terhadap beberapa aplikasi sistem pakar yang sudah ada di internet. Dengan 

melakukan hal ini, akan didapat pengetahuan tambahan mengenai bentuk sistem yang sudah ada dan telah 
diimplementasikan. 

3) Analisis dan Perancangan Sistem 
 Melakukan analisis terhadap masalah yang ditemukan serta menentukan batasan-batasan dan kebutuhan yang 

diperlukan dalam membangun aplikasi untuk membuat sistem pakar. Kemudian melakukan perancangan sistem 
yang dapat menyelesaikan masalah yang ditemukan. 

4) Implementasi 
 Mengimplementasikan rancangan sistem yang telah dirancang sebelumnya untuk membangun aplikasi ini. 
5) Pengujian 
 Melakukan pengujian dengan menguji beberapa data dan menganalisis terhadap hasil dari aplikasi yang dibuat. 

Dalam hal ini, pengujian dilakukan dengan menggunakan contoh kasus persyaratan ujian di Universitas Multimedia 
Nusantara. 

 
4. Hasil dan Pembahasan 
Perancangan dari aplikasi pengembang sistem pakar berbasis aturan ini dibuat dalam bentuk flowchart yang terbagi 
menjadi dua yaitu flowchart untuk user expert dan flowchart untuk user.  Flowchart untuk user expert menggambarkan 
tentang proses akuisisi pengetahuan dari seorang pakar. Pengetahuan dari seorang pakar tersebut direpresentasikan dalam 
bentuk dependency diagram dan decision table. Sedangkan  flowchart untuk user lebih menggambarkan tentang proses 
yang terjadi saat user umum melakukan konsultasi dengan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh sistem. Untuk lebih 
jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1 dan 2. 
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Gambar 1.  Flowchart untuk User Expert atau Pakar 
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Gambar 2.  Flowchart untuk User Umum 

 
Pengembang sistem pakar berbasis aturan ini dapat digunakan di berbagai bidang, namun untuk ujicoba pada penelitian 
ini digunakan kasus simulasi persyaratan ujian semester di Universitas Multimedia Nusantara (UMN). Untuk mengikuti 
ujian seorang mahasiswa membutuhkan kartu ujian mahasiswa dan rekapitulasi daftar hadir (presensi). Kartu ujian 
mahasiswa didapat dengan  membayar lunas uang perkuliahan, mengisi evaluasi dosen, dan mengembalikan semua buku 
pinjaman dari perpustakaan UMN.  
 
Pada saat awal menjalankan aplikasi pengembang sistem pakar, sistem akan meminta expert user menentukan 
dependency diagram seperti yang terlihat pada Gambar 3. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Halaman Dependency Diagram Kasus Persyaratan Ujian 

Memenuhi Persyaratan
Masalah Kartu Ujian
Masalah Absensi
Masalah Kartu Ujian dan Absensi

S
et 2 Kartu Ujian

Persyaratan ujian

Set 1

? keuangan

(sudah lunas, belum lunas)

? Evaluasi dosen

? absensi

(sudah, belum)

(cukup, tidak cukup)

Sudah ada
Belum ada

? perpustakaan

(sudah, belum)



Konferensi Nasional Sistem dan Informatika 2011; Bali, November 12, 2011                                               KNS&I11-055 

355 

Pada menu dependency diagram ini user dapat melakukan penambahan value beserta dengan solusi dari value tersebut. 
Selain melakukan penambahan data, user juga dapat melakukan ubah dan hapus parameter. 
 
Setelah membuat dependency diagram, selanjutnya akan dibuat Decision Table dan kemudian rule verification. Decision 
Table dan rule verification yang dibuat harus sesuai dengan rule yang ada, seperti yang terlihat pada Tabel 1 dan Tabel 2.  
 

Tabel 1. Decision Table Persyaratan Ujian 
Rule Kartu Ujian Absensi Persyaratan Ujian 
A1 Sudah ada Cukup Memenuhi Persyaratan 
A2 Sudah ada Tidak Cukup Masalah Absensi 
A3 Belum ada Cukup Masalah Kartu Ujian 
A4 Belum ada Tidak Cukup Masalah Kartu Ujian dan Absensi 

 
Tabel 2. Decision Table Kartu Ujian 

Rule Keuangan Evaluasi Dosen Perpustakaan Kartu Ujian 
B1 Sudah Lunas Sudah Sudah Sudah ada 
B2 Sudah Lunas Sudah Belum Belum ada 
B3 Sudah Lunas Belum Sudah Belum ada 
B4 Sudah Lunas Belum Belum Belum ada 
B5 Belum Lunas Sudah Sudah Belum ada 
B6 Belum Lunas Sudah Belum Belum ada 
B7 Belum Lunas Belum Sudah Belum ada 
B8 Belum Lunas Belum Belum Belum ada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4. Halaman Rule Verification Kasus Persyaratan Ujian 
 

Setelah semua tahapan dilakukan maka user dapat mulai melakukan proses konsultasi dengan memilih sistem pakar 
Persyaratan Ujian. Sistem akan memberikan pertanyaan seperti yang dapat dilihat pada Gambar 5. 
 

 
Gambar 5. Pertanyaan 1 Kasus Persyaratan Ujian 
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Pertanyaan yang muncul harus dijawab oleh user, sampai  muncul sebuah conclusion seperti yang terlihat pada Gambar 6. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6. Hasil Konsultasi dari Kasus Persyaratan Ujian 
 

 
Hasil proses konsultasi tersebut dapat dicocokkan dengan rancangan dependency diagram dan decision table untuk 
memeriksa kebenaran dan keakuratan dari sistem. Sesuai dengan contoh jawaban pada Gambar 6 dimana keuangan = 
Belum Lunas dan Evaluasi Dosen = Belum dan Perpustakaan = Sudah, maka berdasarkan rancangan decision table pada 
Tabel 2, Kartu Ujian = Belum Ada. Kemudian untuk absensi = Cukup dan Kartu Ujian = Belum Ada, maka berdasarkan 
rancangan decision table pada Tabel 1, Persyaratan Ujian = Belum Ada Kartu Ujian. Hasil tersebut sesuai dengan hasil 
yang di-generate oleh sistem. 

 
5. Kesimpulan 
Berdasarkan pendefinisian masalah serta analisis dan implementasi aplikasi Expert System Manager ini, dapat 
disimpulkan, bahwa aplikasi yang telah dirancang dan dibangun dapat merepresentasikan knowledge base berbagai 
masalah dari berbagai bidang yang diselesaikan dengan menggunakan sistem berbasis aturan. Hal ini dapat dibuktikan 
dengan kemampuan aplikasi untuk membuat beberapa rancangan sistem pakar yang berbeda berdasarkan kasus sistem 
berbasis aturan. Dan juga, dari uji coba kasus yang dilakukan terhadap aplikasi, disimpulkan bahwa aplikasi yang telah 
dirancang dan dibangun dapat melakukan reasoning dengan menggunakan metode forward chaining. Hal ini dapat 
dibuktikan dengan kesamaan hasil antara keluaran yang diharapkan berdasarkan rancangan yang ada dengan keluaran 
yang dihasilkan oleh sistem.  
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