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SISTEM PAKAR
Sistem yang berusaha mengapdosi pengetahuan manusia ke komputer, agar komputer dapat
menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli
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Pakar di suatu perusahaan/instansi bisa pensiun, 
keluar, atau telah meninggal dunia

Pengetahuan perlu didokumentasikan atau dianalisis

Sistem pakar dapat menyediakan kepakaran setiap
waktu dan di berbagai lokasi

Seorang pakar mahal dan langka efisiensi kerja

Efisiensi kerja dan waktu

Manfaat Sistem Pakar



Memiliki fasilitas informasi yang handal

Mudah dimodifikasi

Dapat digunakan dalam berbagai jenis komputer

Memiliki kemampuan untuk belajar beradaptasi.

Bekerja secara sistematis berdasarkan pengetahuan dan mekanisme
tertentu.

Pengambilan keputusan berdasarkan kaidah-kaidah tertentu dan 
dapat merespons masukkan user (melalui kotak dialog). 

Ciri Sistem Pakar





Keuntungan

• Memungkinkan orang awam bisa mengerjakan pekerjaan
para ahli

• Menyederhanakan pekerjaan dan meningkatnya efisiensi
kerja

• Bisa melakukan proses secara berulang secara otomatis
• Menyimpan pengetahuan dan keahlian para pakar
• Meningkatkan kualitas
• Mampu mengambil dan melestarikan keahlian para pakar
• Mampu beroperasi dalam lingkungan berbahaya

Kelemahan

• Biaya yang diperlukan untuk membuat dan
memeliharanya sangat mahal

• Sulit dikembangkan
• Sistem pakar tidak 100% bernilai benar 



Interpretasi Prediksi Diagnosis 

Perancangan
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Perencanaan Monitoring 

Debugging Instruksi Kontrol

Kategori Problema Sistem Pakar
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• Pengetahuan dibuat dalam IF-THEN
• Digunakan jika kita sudah memiliki pengetahuan 

dari pakar mengenai permasalahan tertentu secara 
berurutan

• Dibutuhkan jika harus ada penjelasan tentang 
langkah-langkah pencapaian solusi

Rule Based Reasoning

• Basis pengetahuan akan berisi kasus-kasus yang 
sudah diketahui sebelumnya.

• Jika kasus-kasusnya hampir mirip
• Jika sudah memiliki penyelesaian kasus-kasus

Case Based Reasoning





Forward Chaining



Backward Chaining









A1 = MONITOR RUSAK
A2 = MEMORI RUSAK
A3 = HDD RUSAK
A4 = VGA RUSAK
A5 = SOUND CARD RUSAK
A6 = OS BERMASALAH
A7 = APLIKASI RUSAK
A8 = PSU RUSAK
A9 = PROSESOR RUSAK
A10 = MEMORY KURANG (PERLU UPGRADE MEMORY)
A11 = MEMORY VGA KURANG (PERLU UPGRADE VGA)
A12 = CLOCK PROSOR KURANG TINGGI (PERLU UPGRADE PROSESOR)
A13 = KABEL IDE RUSAK
A14 = KURANG DAYA PADA PSU (PERLU UPGRADE PSU)
A15 = PERANGKAT USB RUSAK
A16 = KEYBOARD RUSAK
A17 = MOUSE RUSAK

Jenis Kerusakan







Diketahui sistem pakar dgn aturan-aturan sebagai berikut:

R1 : IF suku bunga turun THEN harga obligasi naik

R2 : IF suku bunga naik THEN harga obligasi turun

R3 : IF suku bunga tidak berubah THEN harga obligasi tidak berubah

R4 : IF dollar naik THEN suku bunga turun

R5 : IF dollar turun THEN suku bunga naik

R6 : IF harga obligasi turun THEN beli obligasi

Apabila diketahui bahwa dollar turun, maka buatlah keputusan apakah akan membeli
obligasi atau tidak ?





Pada tabel di bawah ini ada 10 aturan yang tersimpan. Fakta awal yang 
diberikan A & E (artinya A dan E bernilai benar). 

No Aturan
R-1 IF A & B THEN C
R-2 IF C THEN D
R-3 IF A & E THEN F
R-4 IF A THEN G
R-5 IF F & G THEN D
R-6 IF G & E THEN H
R-7 IF C & H THEN I
R-8 IF I & A THEN J
R-9 IF G THEN J

R-10 IF J THEN K

Ingin dibuktikan apakah K bernilai benar (hipotesis : K) ?





User ingin berkonsultasi apakah tepat jika dia berinvestasi pada IBM Stock?

Variabel-variabel yang digunakan:
A = memiliki uang $10.000 untuk investasi
B = berusia < 30 tahun
C = tingkat pendidikan pada level college
D = pendapatan minimum per tahun $40.000
E = investasi pada bidang Sekuritas (Asuransi)
F = investasi pada saham pertumbuhan (growth stock)
G = investasi pada saham IBM



Diasumsikan si user (investor) memiliki data:

• Memiliki uang $10.000 (A TRUE)

• Berusia 25 tahun (B TRUE)

Dia ingin meminta nasihat apakah tepat jika berinvestasi pada IBM stock?



R1 : IF seseorang memiliki uang $10.000 untuk berinvestasi AND dia berpendidikan pada level college THEN
dia harus berinvestasi pada bidang sekuritas

R2 : IF seseorang memiliki pendapatan per tahun min $40.000 AND dia berpendidikan pada level college 
THEN dia harus berinvestasi pada saham pertumbuhan (growth stocks)

R3 : IF seseorang berusia < 30 tahun AND dia berinvestasi pada bidang sekuritas THEN dia sebaiknya 
berinvestasi pada saham pertumbuhan

R4 : IF seseorang berusia == 22 tahun THEN dia berpendidikan college

R5 : IF seseorang ingin berinvestasi pada saham pertumbuhan THEN saham yang dipilih adalah saham IBM.


