
5 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

2.1 Konsep Dasar Sistem 

Sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, 

komponen, atau variabel-variabel yang terorganisir, saling berinteraksi saling 

tergantung satu sama lain dan terpadu.  Teori sistem secara umum pertama kali 

diuraikan oleh Kenneth Boulding.  Terutama menekankan pentingnya perhatian 

terhadap setiap bagian yang membentuk sebuah sistem.  Teori sistem mengatakan 

bahwa setiap unsur pembentuk organisasi adalah penting dan harus mendapatkan 

perhatian yang utuh supaya manajer dapat bertindak lebih efektif 

 

2.2 Komponen Sistem  

Dalam sebuah sistem terdapat komponen-komponen seperti : 

a. Perangkat keras 

Mencakup piranti-piranti fisik seperti komputer, printer dan barcode scanner. 

b. Perangkat Lunak 

Sekumpulan instruksi yang memungkinkan perangkat keras untuk dapat 

memproses data. 

c. Prosedur 

Sekumpulan aturan yang dipakai untuk mewujudkan pemrosesan data dan 

pembangkitan keluaran yang dikehendaki. 

d. Orang 

Semua pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan sistem, 

pemrosesan dan penggunaan keluaran sistem. 

e. Basis data 

Sekumpulan tabel, hubungan, dan lain-lain yang berkaitan dengan 

penyimpanan data. 
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2.3 Sistem Pakar 

Pada prinsipnya komputer diciptakan untuk membantu manusia dalam 

menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pekerjaan manusia 

dengan otomatisasi pemecahan masalah dapat dilakukan. Awal komputer 

diciptakan hanya sebatas memudahkan manusia untuk melakukan perhitungan 

yang membutuhkan ketelitian dan keakuratan.  Seiring perkembangan zaman 

komputer juga mengalami perkembangan yang pesat dalam hal teknologi yang 

digunakan, dengan perkembangan komputer yang lebih baik dari manusia 

mengharapkan komputer tidak hanya bisa menyelesaikan permasalahan manusia 

dalam hal perhitungan matematika (Aritmatika) saja, akan tetapi permasalahan 

manusia yang berhubungan dengan logika yang tidak terstruktur bisa diselesaikan 

oleh komputer. 

Untuk itu manusia membutuhkan suatu sistem komputer yang cerdas 

untuk membantu penyelesaian masalah dalam bidang-bidang tertentu diantaranya:  

Menyelesaikan permasalahan kesehatan dalam bidang kedokteran, menyelesaikan 

permasalahan keuangan, analisis pasar, pemasaran, penjualan, investasi, dalam 

bidang perekonomian global. Menyelesaikan permasalahan dalam bidang 

otomotif, penerbangan, militer dan banyak lagi permasalahan yang tidak 

terstruktur yang bisa dipecahkan oleh komputer dengan cara memberikan solusi 

layaknya seorang pakar. 

Sistem pakar adalah aplikasi berbasis komputer yang digunakan untuk 

menyelesaikan masalah sebagaimana yang dipikirkan oleh pakar. Pakar yang 

dimaksud disini adalah orang yang mempunyai keahlian khusus yang dapat 

menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh orang awam. Sebagai 

contoh, dokter adalah seorang pakar yang mampu mendiagnosis penyakit yang 

diderita pasien serta dapat memberikan penatalaksanaan suatu penyakit. Contoh 

yang lain, montir adalah seorang yang punya keahlian dan pengalaman dalam 

menyelesaikan kerusakan mesin motor/mobil, psikolog adalah orang yang ahli 

dalam memahami kepribadian seseorang, dan lain-lain. 
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Sistem pakar yang mencoba memecahkan masalah yang biasa hanya bisa 

dipecahkan oleh seorang pakar, dipandang berhasil ketika mampu mengambil 

keputusan seperti yang dilakukan oleh pakar aslinya baik dari sisi proses 

pengambilan keputusan maupun hasil keputusan yang diperoleh. 

 

2.3.1 Definisi  

Ada beberapa pengertian sistem pakar oleh beberapa ahli, antara lain 

sebagai berikut : 

a. Menurut Durkin: Sistem pakar adalah sesuatu program komputer yang 

dirancang untuk memodelkan kemampuan penyelesaian masalah yang 

dilakukan oleh seorang pakar 

b. 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. 

c. 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 (artificial 

Intelegence) pada pertengahan tahun 1960. Sistem pakar yang muncul pertama 

kali adalah General-purpose Problem Solver (GPS) yang dikembangkan oleh 

Newel dan Simon.  GPS ini mengalami kegagalan dikarenakan cakupannya terlalu 

luas sehingga terkadang justru meninggalkan pengetahuan-pengetahuan penting 

yang seharusnya disediakan. 

Pada dasarnya sistem pakar diterapkan untuk mendukung aktifitas 

pemecahan masalah.  Beberapa aktivitas pemecahan yang dimaksud antara lain:  

pembuatan keputusan (decision making), pemanduan pengetahuan (knowledge 

fusing), pembuatan desain (designing), perencanaan (planning), prakiraan 

(forecasting), pengaturan (regulating), pengendalian (controlling), diagnosis 

(diagnosing), perumusan (prescribing), penjelasan (explaining), pemberian 

nasihat (advising) dan pelatihan (tutoring).  Selain itu sistem pakar juga dapat 

berfungsi sebagai asisten yang pandai dari seorang pakar. 
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Sampai saat ini sudah banyak sistem pakar yang dibuat, beberapa 

contohnya terlihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 2.1 

Contoh sistem pakar 

Sistem pakar Kegunaan  

MYCIN Diagnosa penyakit 

DENDRAL Mengidentifikasi struktur molekular 

campuran yang tak dikenal 

XCON & XSEL Membantu konfigurasi sistem 

komputer besar 

SOPHIE Analisa sirkit elektronik 

Prospector Digunakan di dalam geologi untuk 

membantu mencari dan  

menemukan deposit 

FOLIO Membantu memberikan keputusan 

bagi seorang manager dalam hal 

stock broken dan investasi 

DELTA Pemeliharaan lokomotif listrik disel 

 

2.3.2 Pembentukan umum Sistem Pakar 

Pembentukan sistem pakar dapat dilakukan dengan 2 cara: 

a. Membangun sendiri  komponen sistem pakar dibawah ini: 

1) Basis Pengetahuan  

Basis pengetahuan merupakan tempat penyimpanan pengetahuan dalam 

memori komputer, dimana pengetahuan ini diambil dari pengetahuan pakar. 

Ada banyak cara untuk merepresentasikan pengetahuan, diantaranya 

adalah logika (logic), jaringan semantic (semantic nets), Object-Atribut-Value 

(OAV), bingkai (frame), dan kaidah produksi (production rule). 

2) Mesin inferensi  

Merupakan otak dari aplikasi sistem pakar.  Bagian inilah yang menuntun 

user untuk memasukan fakta sehingga diperoleh suatu kesimpulan. Apa yang 
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dilakukan oleh mesin inferensi ini didasarkan pada pengetahuan yang ada dalam 

basis pengetahuan. 

3) Papan Tulis (Blackboard/Workplace) 

Adalah memori/lokasi untuk bekerja dan menyimpan hasil  sementara. 

Biasanya berupa sebuah basis data. 

4) Basis data (database) 

Basis data terdiri atas semua fakta yang diperlukan, dimana fakta-fakta 

tersebut digunakan untuk memenuhi kondisi dari kaidah-kaidah dalam sistem.  

Basis data menyimpan semua fakta, baik fakta awal pada saat proses penarikan 

kesimpulan sedang dilaksanakan.  Basis data digunakan untuk menyimpan data 

hasil observasi dan data lain yang dibutuhkan selama pemrosesan. 

5) Antarmuka pemakai (user interface) 

Fasilitas ini digunakan sebagai perantara komunikasi antara pemakai 

dengan sistem. Komunikasi ini baiknya menggunakan bahasa alami, biasanya 

dalam bentuk tanya-jawab dan kadang ditampilkan dalam bentuk gambar/grafik. 

6) Subsistem penjelasan 

Adalah kemampuan untuk menjejak (tracing) bagaimana suatu kesimpulan 

dapat diambil merupakan hal yang sangat penting untuk transfer pengetahuan dan 

pemecahan masalah. Komponen subsistem penjelasan harus dapat 

menyediakannya yang secara interaktif menjawab pertanyaan pengguna. 

Sistem penghalusan pengetahuan (knowledge refining system) seorang 

pakar mempunyai sistem penghalusan pengetahuan, artinya mereka bisa 

menganalisa sendiri performa mereka, belajar dari pengalaman, serta 

meningkatkan pengetahuannya untuk konsultasi berikutnya. 

 

b. Memakai semua komponen yang ada kecuali basis pengetahuan. 

Cara yang kedua ini disebut sebagai membangun sistem pakar dengan shell, 

yakni semua komponen sistem pakar, kecuali basis pengetahuan, bersifat generik 

sehingga dapat dipakai untuk bidang yang berlainan. Membangun sistem pakar 

dengan shell dapat dilakukan dengan lebih cepat dan lebih sedikit keterampilan 

pemrograman, namun berkurang fleksibilitasnya karena harus mengikuti 
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kemampuan dari shell tersebut. Salah satu shell sistem pakar yang popular dipakai 

adalah CLIPS ( C Language Integrated Production System) yang dapat di 

download di internet. 

 

c. Pemilihan Masalah 

Pembuatan sistem pakar membutuhkan waktu dan biaya yang banyak.  Untuk 

menghindari kegagalan yang memalukan dan kerugian yang besar, maka dibuat 

beberapa pedoman untuk menentukan apakah sistem pakar cocok untuk 

memecahkan suatu problem. 

 

d. Rekayasa Pengetahuan 

Proses rekayasa pengetahuan meliputi: 

1) Akuisisi pengetahuan 

Yaitu bagaimana memperoleh pengetahuan dari pakar atau sumber lain 

(sumber terdokumentasi, buku, sensor, file komputer, dll ). 

2) Validasi Pengetahuan 

Untuk menjaga kualitasnya misalnya dengan uji kasus. 

3) Representasi Pengetahuan 

Yaitu bagaimana mengorganisasi pengetahuan yang diperoleh, 

mengkodekan dan menyimpannya dalam suatu basis pengetahuan. 

4) Penyimpulan pengetahuan 

Menggunakan mesin inferensi yang mengakses basis pengetahuan dan 

kemudian melakukan penyimpulan. 

5) Transfer Pengetahuan (penjelasan) 

Hasil inferensi berupa nasehat, rekomendasi, atau jawaban, kemudian 

dijelaskan ke pengguna oleh subsistem penjelas. 

 

e. Partisipan Dalam Proses Pengembangan 

Pakar, yaitu seorang yang mempunyai pengetahuan, pengalaman, dan metode 

khusus, serta mampu menerapkannya untuk memecahkan suatu masalah atau 
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member nasehat.Pakar menyediakan pengetahuan tentang bagaimana nantinya 

sistem pakar bekerja. 

Perekayasa pengetahuan (knowledge engineer), yang membantu pakar untuk 

menyusun area permasalahan dengan menerjemahkan dan mengintegrasikan 

jawaban pakar terhadap pertanyaan-pertanyaan dari klien, menarik analogi, serta 

memberikan contoh-contoh berlawanan, kemudian menyusun basis pengetahuan. 

Pengguna, yang mungkin meliputi : seseorang klien non-pakar yang 

sedang membutuhkan nasehat (Sistem Pakar sebagai konsultan atau advisor), 

seorang siswa yang sedang belajar (Sistem Pakar sebagai instruktur), seorang 

pembuat sistem pakar yang hendak meningkatkan basis pengetahuan (Sistem 

Pakar sebagai partner), seorang pakar (Sistem Pakar sebagai kolega atau asisten, 

yang dapat memberikan opini kedua). 

Partisipan yang lainnya dapat meliputi: pembangun sistem (system 

builder), tool builder, staf administration dsb. 

 

f. Akuisisi Pengetahuan 

Dalam proses akuisisi pengetahuan, seorang perekayasa pengetahuan 

menjembatani antara pakar dengan basis pengetahuan. Perekayasa pengetahuan 

mendapatkan pengetahuan dari pakar, mengolahnya bersama pakar tersebut, dan 

menaruhnya dalam basis pengetahuan, dengan format tertentu.  Pengambilan 

pengetahuan dari pakar dapat dilakukan secara : 

1) Manual  

Di mana perekayasa pengetahuan mendapatkan pengetahuan dari pakar 

(melalui wawancara) atau sumber lain, kemudian mengkodekannya dalam basis 

pengetahuan. Proses ini biasanya berlangsung lambat, mahal, serta kadangkala 

tidak akurat. 

2) Semi-otomatik 

Di mana terdapat peran komputer untuk: 

a) Mendukung pakar dengan mengijinkannya membangun basis 

pengetahuan tanpa (atau dengan sedikit) bantuan dari perekayasa 

pengetahuan, atau  
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b) Membantu perekayasa pengetahuan sehingga kerjanya menjadi lebih 

efisien dan efektif. 

3) Otomatik 

Di mana peran pakar, perekayasa pengetahuan, dan pembangun basis 

pengetahuan (system builder) digabung. Misalnya dapat dilakukan oleh seorang 

system analyst seperti pada metode induksi. 

 

2.3.3 Ciri-ciri Sistem Pakar 

Ciri-ciri sistem pakar memiliki keunikan tersendiri.  Sistem pakar 

merupakan program-program praktis yang menggunakan strategi heuristic yang 

dikembangkan oleh manusia untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan 

yang spesifik (M.Arhami,2005). 

Disebabkan oleh keheuristikannya dan sifatnya yang berdasarkan pada 

pengetahuan sehingga umumnya sistem pakar mempunyai ciri-ciri sebagai 

berikut: 

a. Terbatas pada domain keahlian tertentu. 

b. Berdasarkan pada kaidah/rule tertentu. 

c. Dapat digunakan dalam berbagai jenis komputer. 

d. Mudah dimodifikasi, yaitu dengan menambah atau menghapus suatu 

kemampuan dari basis pengetahuannya. 

e. Sistem dapat mengaktifkan kaidah secara searah yang sesuai, dituntun oleh 

dialog dengan pemakai. 

f. Bekerja secara sistematis berdasarkan pengetahuan dan mekanisme tertentu. 

g. Pengambilan keputusan berdasarkan kaidah-kaidah tertentu dan dapat 

merespons masukan user (melalui kotak dialog). 

h. Dapat menalar data-data yang tidak pasti dan memberikan beberapa alasan 

pemilihan. 

i. Dikembangkan secara bertahap dan terbatas pada bidang keahlian tertentu 

saja. 

j. Outputnya berupa saran atau anjuran. 

k. Knowledge base dan inference engine terpisah. 
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2.3.4 Arsitektur Sistem Pakar 

 Sistem pakar memiliki beberapa komponen utama, yaitu antarmuka 

pengguna (user interface), berbasis data sistem pakar (expert system database), 

fasilitas akuisisi pengetahuan (knowledge acquisition facility), dan mekanisme 

inferensi (inference mechanism).  Selain itu ada satu komponen yang hanya ada 

pada beberapa sistem pakar, yaitu fasilitas penjelasan (explanation facility) 

(Martin dan Oxman, 1988). 

 Antarmuka pengguna adalah perangkat lunak yang menyediakan media 

komunikasi antara pengguna dengan sistem. Basis data sistem pakar berisi 

pengetahuan yang dibutuhkan untuk memahami, merumuskan, dan menyelesaikan 

masalah.  Basis data ini terdiri dari 2 elemen dasar : 

a. Fakta, situasi masalah dan teori yang terkait. 

b. Heuristic khusus atau rules, yang langsung menggunakan pengetahuan untuk 

menyelesaikan masalah khusus. 

 

Pengetahuan ini dapat berasal dari pakar, jurnal, majalah, dan sumber 

pengetahuan lain.  Fasilitas akuisisi pengetahuan merupakan perangkat lunak yang 

menyediakan fasilitas dialog antar pakar dengan sistem.  Fasilitas akuisisi ini 

digunakan untuk memasukkan fakta–fakta dan kaidah–kaidah sesuai dengan 

perkembangan ilmu, meliputi proses pengumpulan, pemindahan, dan perubahan 

dari kemampuan pemecahan masalah seorang pakar atau sumber pengetahuan 

terdokumentasi (buku, dll.) ke program komputer, yang bertujuan untuk 

memperbaiki dan atau mengembangkan basis pengetahuan (knowledge-base). 

 Mekanisme inferensi merupakan perangkat lunak yang melakukan 

penalaran dengan menggunakan pengetahuan yang ada untuk menghasilkan suatu 

kesimpulan atau hasil akhir.  Dalam komponen ini dilakukan pemodelan proses 

berpikir manusia. 



14 
 

 Fasilitas penjelasan berguna dalam memberikan penjelasan kepada 

pengguna mengapa komputer meminta suatu informasi tertentu dari pengguna dan 

dasar apa yang digunakan komputer sehingga dapat menyimpulkan suatu kondisi. 

 Ada 4 tipe penjelasan yang digunakan dalam sistem pakar, yaitu (Schnupp, 

1989) : 

a. Penjelasan mengenai jejak aturan yang menunjukkan status konsultasi. 

b. Penjelasan bagaimana sebuah keputusan diperoleh. 

c. Penjelasan mengapa sistem tidak memberikan keputusan seperti yang 

dikehendaki pengguna. 

d. Penjelasan mengapa sistem tidak memberikan keputusan seperti yang 

dikehendaki pengguna. 

 

2.3.5 Orang Yang Terlibat Dalam Sistem Pakar 

 Untuk memahami perancangan sistem pakar, perlu dipahami mengenai 

siapa saja yang berinteraksi dengan sistem.  Mereka adalah : 

a. Pakar (domain expert):  seorang ahli yang dapat menyelesaikan masalah yang 

sedang diusahakan untuk dipecahkan oleh sistem. 

b. Pembangunan pengetahuan (knowledge engineer):  seorang yang 

menerjemahkan pengetahuan seorang pakar dalam bentuk deklaratif sehingga 

dapat digunakan oleh sistem pakar. 

c. Pengguna (user):  seorang yang berkonsultasi dengan sistem untuk 

mendapatkan saran yang disediakan oleh pakar. 

d. Pembangunan sistem (system engineer):  seorang yang membuat antarmuka 

pengguna, merancang bentuk basis pengetahuan secara deklaratif dan 

mengimplementasikan mesin inferensi. 

Seorang pakar/ahli (human expert) adalah seorang individu yang memiliki 

kemampuan pemahaman yang superior atau suatu masalah. Misalnya:  seorang 

dokter, penasihat keuangan, pakar mesin mobil, dll.  Seorang pakar memiliki 

kemampuan: 

a. Dapat mengenali (recognizing) dan merumuskan masalah. 

b. Menyelesaikan masalah dengan cepat dan tepat. 
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c. Menjelaskan solusi. 

d. Belajar dari pengalaman. 

e. Restrukturisasi pengetahuan. 

f. Menentukan relevansi/hubungan. 

g. Memahami batas kemampuan. 

 

Kepakaran/keahlian merupakan pemahaman yang luas dari tugas atau 

pengetahuan spesifik yang diperoleh dari pelatihan, membaca dan pengalaman. 

Jenis – jenis pengetahuan yang dimiliki dalam kepakaran : 

a. Teori – teori dari permasalahan. 

b. Aturan dan prosedur yang mengacu pada area permasalahan. 

c. Aturan (heuristic) yang harus dikerjakan pada situasi yang terjadi. 

d. Strategi global untuk menyelesaikan berbagai jenis masalah. 

e. Meta-knowledge (pengetahuan tentang pengetahuan). 

f. Fakta – fakta. 

 

Pemilihan seseorang sebagai domain expert, hendaknya memperhatikan hal – hal 

sebagai berikut: 

a. Orang yang memiliki ketrampilan (skill) dan pengetahuan (knowledge) untuk 

menyelesaikan masalah khusus dengan cara – cara yang superior dibanding 

orang kebanyakan. 

b. Memiliki pengetahuan kepakaran. 

c. Memiliki keterampilan problem-solving yang efesien. 

d. Dapat mengomunikasikan pengetahuan. 

e. Dapat menyediakan waktu. 

f. Dapat bekerja sama. 

 

2.3.6 Kategori Masalah Sistem Pakar 

 Masalah-masalah yang dapat diselesaikan dengan sistem pakar, 

diantaranya : 
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a. Interpretasi, membuat kesimpulan atau deskripsi dari sekumpulan data 

mentah. 

b. Prediksi, memproyeksikan akibat-akibat yang dimungkinkan dari situasi – 

situasi tertentu. 

c. Diagnosis, menentukan penyebab malfungsi dalam situasi kompleks yang 

didasarkan pada gejala–gejala yang teramati. 

d. Desain, menentukan konfigurasi komponen-komponen sistem yang cocok 

dengan tujuan-tujuan kinerja tertentu yang memenuhi kendala-kendala 

tertentu. 

e. Perencanaan, merencanakan serangkaian tindakan yang akan dapat mencapai 

sejumlah tujuan dengan kondisi awal tertentu. 

f. Debugging dan Repair, menentukan dan menginterpretasikan cara-cara untuk 

mengatasi malfungsi. 

g. Intruksi, mendeteksi dan mengoreksi defisiensi dalam pemahaman domain 

subyek. 

h. Pengendalian, mengatur tingkah laku suatu environment yang kompleks. 

i. Selection, mengidentifikasi pilihan terbaik dari sekumpulan (list) 

kemungkinan. 

j. Simulation, permodelan interaksi antara komponen-komponen sistem. 

k. Monitoring, membandingkan hasil pengamatan dengan kondisi yang 

diharapkan. 

 

2.3.7 Perbandingan Sistem Pakar Dengan Sistem Konvensional 

a. Ciri-ciri Sistem konvensional: 

1) Informasi dan pemrosesan umumnya digabung dalam satu program 

sequential. 

2) Program tidak pernah salah (kecuali pemrogramannya yang salah). 

3) Tidak menjelaskan mengapa input dibutuhkan atau bagaimana hasil 

diperoleh. 

4) Data harus lengkap. 

5) Perubahan pada program merepotkan. 
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6) Sistem bekerja jika sudah lengkap. 

7) Eksekusi secara algoritmik (step by step). 

8) Manipulasi efektif pada database yang besar. 

9) Efesisensi adalah tujuan utama. 

10) Data kuantitatif. 

11) Representasi data dalam numerik. 

12) Menangkap, menambah, dan mendistribusikan data numerik atau 

informasi. 

 

b. Ciri-ciri sistem pakar: 

1) Knowledge base terpisah dari mekanisme pemrosesan (interface). 

2) Program bisa saja melakukan kesalahan. 

3) Penjelasan (explanation) merupakan bagian dari ES. 

4) Data tidak harus lengkap. 

5) Perubahan pada rule dapat dilakukan dengan mudah. 

6) Sistem dapat bekerja hanya dengan rules yang sedikit. 

7) Eksekusi dilakukan secara heuristic dan logik. 

8) Manipulasi efektif pada knowledge-base yang besar. 

9) Efektifitas adalah tujuan utama. 

10) Data kualitatif. 

11) Repesentasi pengetahuan dalam simbol. 

12) Menangkap, menambah, dan mendistribusikan pertimbangan (judgement) 

dan pengetahuan. 

 

2.3.8 Kelebihan Dan Kelemahan Sistem Pakar 

a. Kelebihan sistem pakar 

Kelebihan sistem pakar sangat besar, jika dibandingkan dengan sistem 

intelegensi manusia, dalam hal akurasi dan kecepatan pengolahan data.  Sistem 

pakar merupakan paket perangkat lunak atau paket program komputer yang 

ditujukan sebagai penyedia nasihat dan sarana bantu dalam memecahkan masalah 

dibidang-bidang spesialisasi tertentu seperti sains, perekayasaan, matematika, 
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kedokteran, pendidikan, dan sebagainya.  Sistem pakar merupakan subset dari 

artificial intelligence. 

Sistem pakar memiliki beberapa fitur menarik yang merupakan kelebihannya, 

seperti : 

1) Meningkatkan ketersediaan (increased avaibility).  Kepakaran/keahlian 

menjadi tersedia dalam sistem komputer.  Dapat dikatakan bahwa sistem 

pakar merupakan produksi kepakaran secara masal (mass production). 

2) Mengurangi biaya (reduced cost).  Biaya yang diperlukan untuk 

menyediakan keahlian per satu orang user menjadi berkurang. 

3) Mengurangi bahaya (reduced danger).  Sistem pakar dapat digunakan di 

lingkungan yang mungkin berbahaya bagi manusia. 

4) Permanen (permanence).  Sistem pakar dan pengetahuan yang terdapat di 

dalamnya bersifat lebih permanen dibandingkan manusia yang dapat 

merasa lelah, bosan dan pengetahuannya hilang saat sang pakar meninggal 

dunia. 

5) Keahlian multipel (multiple expertise).  Pengetahuan dari beberapa pakar 

dapat dimuat ke dalam sistem dan bekerja secara simultan dan kontinu 

menyelesaikan suatu masalah setiap saat.  Tingkat keahlian/pengetahuan 

yang digabungkan dari beberapa pakar dapat melebihi pengetahuan satu 

orang pakar.  

6) Meningkatkan kehandalan (increased reliability).  Sistem pakar 

meningkatkan kepercayaan dengan memberikan hasil yang benar sebagai 

alternatif pendapat dari seorang pakar atau sebagai penengah jika terjadi 

konflik antara beberapa pakar.  Namun hal tersebut tidak berlaku, jika 

sistem dibuat oleh salah seorang pakar sehingga akan selalu sama dengan 

pendapat pakar tersebut kecuali jika sang pakar melakukan yang mungkin 

terjadi pada saat tertekan atau stress. 

7) Penjelasan (explanation).  Sistem pakar dapat menjelaskan detail proses 

penalaran (reasoning) yang dilakukan hingga mencapai suatu kesimpulan. 

Seorang pakar mungkin saja terlalu lelah, tidak bersedia atau tidak mampu 
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melakukannya setiap waktu. Dan hal ini akan meningkatkan tingkat 

kepercayaan bahwa kesimpulan yang dihasilkan adalah benar. 

8) Respon yang cepat (fast response).  Respon yang cepat atau real-time 

diperlukan pada beberapa aplikasi.  Meskipun bergantung pada hardware 

dan software yang digunakan, namun sistem pakar relatif memberikan 

respon yang lebih cepat dibandingkan seorang pakar. 

9) Stabil, tidak emosional dan memberikan respon yang lengkap setiap saat 

(steady, unemotional, and complete response at all times).  Karakteristik 

ini diperlukan pada situasi real-time dan keadaan darurat (emergency) 

ketika seorang pakar mungkin tidak berada pada kondisi puncak 

disebabkan oleh stres atau kelelahan. 

10) Pembimbing pintar (intelligent tutor).  Sistem pakar dapat berperan 

sebagai intelligent tutor dengan memberikan kesempatan pada user untuk 

menjalankan contoh program dan menjelaskan proses reasoning yang 

dilakukan. 

11) Basis data cerdas (intelligent database). Sistem pakar dapat digunakan 

untuk mengakses basis data secara cerdas. 

 

Seiring dengan perkembangan zaman, sistem pakar yang banyak 

dikembangkan dan dievaluasi hasilnya, maka muncul sub-sub sistem pakar 

memiliki spesialisasi masing-masing.  Walaupun secara garis besar sub-sub 

tersebut tetap berada pada satu ranah kajian yaitu transformasi kepintaran sang 

ahli menjadi bahasa pemrograman agar bisa dikenali oleh komputer, namun 

spesialisasi ini diperlukan terutama dalam kaitannya dengan upaya-upaya 

pengembangan kedepan. 

Adapun sub-sub sistem pakar tersebut bila dirinci antara lain: 

1) Perencanaan  

2) Prediksi  

3) Diagnosis  

4) Pengajaran  

5) Interpretasi  
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6) Kontrol  

7) Simulasi 

 

Pembagian diatas tentu saja mengacu pada standar pengolahan 

pengetahuan dalam rangka menyajikan saran/rekomendasi kepada pengguna.  Hal 

ini berkaitan erat dengan sistem pendukung keputusan dari segi analisa masalah 

dan solusinya. 

Proses pengembangan sistem pakar memberikan keuntungan secara tidak 

langsung karena pengetahuan yang dimiliki oleh pakar harus dimuat kedalam 

sistem secara eksplisit.  Dengan demikian, pengetahuan ini dapat diperiksa 

kebenarannya, konsisten dan kelengkapannya dan dapat disesuaikan untuk 

meningkatkan kualitasnya. 

 

b. Kekurangan Sistem Pakar 

Terdapat beberapa kelemahan sistem pakar, di samping memiliki beberapa 

manfaat dan kelebihan, yang dimilikinya. Menurut Sri Kusumdewi (2003), 

kelemahan sistem pakar, antara lain: 

1) Biaya yang diperlukan untuk membuat dan memeliharanya sangat mahal.  

2) Sulit dikembangkan, Hal ini tentu saja erat kaitannya dengan ketersediaan 

pakar di bidangnya.  

3) Sistem pakar tidak 100% bernilai benar. 

  

2.4 PHP (Hypertext Preprocessor) 

 PHP merupakan kependekan dari kata Hypertext Preprocessor.  PHP 

tergolong sebagai perangkat lunak open source yang diatur dalam aturan general 

purpose licences (GPL). 

 Pemrograman PHP sangat cocok dikembangkan dalam lingkungan web, 

karena PHP bisa dilekatkan pada script HTML atau sebaliknya.  PHP dikhususkan 

untuk pengembangan web dinamis.  Maksudnya, PHP mampu menghasilkan 

website yang secara terus menerus hasilnya bisa berubah-ubah sesuai dengan pola 

yang diberikan.  Hal tersebut bergantung pada permintaan client browsernya (bisa 
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menggunakan browser opera, internet explorer, Mozilla, dan lain-lain).  Pada 

umumnya, pembuatan web dinamis berhubungan erat dengan database sebagai 

sumber data yang akan ditampilkan. 

 PHP tergolong juga sebagai bahasa pemrograman yang berbasis server 

(server side scripting).  Ini berarti bahwa semua script PHP diletakan di server 

dan diterjemahkan oleh web server terlebih dahulu, kemudian hasil terjemahan itu 

dikirim ke browser client.  Tentu hal tersebut berbeda dengan JavaScript.  Kode 

program java script harus di-download terlebih dahulu di komputer client, 

selanjutnya diterjemahkan oleh browser internet.  Oleh karena itu, kode program 

java script selalu tampak di halaman web bersangkutan, jika dilakukan 

penyimpanan terhadap file web. 

 Secara teknologi, bahasa pemrograman PHP memiliki kesamaan dengan 

bahasa ASP (Active Server Page), Cold Fusion, JSP (Java Server Page), ataupun 

Perl. 

 

2.5 MySQL 

MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem managemen basis data SQL 

(bahasa Inggris:  database management system) atau DBMS yang multithread, 

multi-user, dengan sekitar 6 juta instalasi diseluruh dunia.  MySQL AB membuat 

MySQL tersedia sebagai perangkat lunak gratis dibawah lisensi komersial untuk 

kasus-kasus dimana penggunaannya tidak cocok dengan penggunaan GPL. 

 Tidak seperti PHP atau Apache yang merupakan software yang 

dikembangkan oleh komunitas umum, dan hak cipta untuk kode sumber dimiliki 

oleh penulisnya masing-masing, MySQL dimiliki dan disponsori oleh sebuah 

perusahaan komersial swedia yaitu MySQL AB.  MySQL AB memegang penuh 

hak cipta hampir atas semua kode sumbernya.  Kedua orang swedia dan satu 

orang finlandia yang mendirikan MySQL AB adalah:  David Axmark, Allan 

Larsson, dan Michael ”Monty”widenius. 

 MySQL dapat didownload disitus resminya, http://www.mysql.com. 

Fitur-fitur MySQL antara lain: 
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a. Relation Database System.  Seperti halnya software database lain yang ada di 

pasaran, MySQL termasuk RDBMS. 

b. Arsitektur Client-Server.  MySQL memiliki arsitektur client-server dimana 

server database MySQL terinstal di server.  Client MySQL dapat berada di 

komputer yang sama dengan server, dan dapat juga di komputer lain yang 

berkomunikasi dengan server melalui jaringan bahkan internet. 

c. Mengenal perintah SQL standart.  SQL (Structured Query Language) 

merupakan suatu bahasa standart yang berlaku di hampir semua software 

database.  MySQL mendukung SQL versi SQL:2003. 

d. Mendukung Sub Select.  Mulai versi 4.1 MySQL telah mendukung select 

dalam select (sub select). 

e. Mendukung Views.  MySQL mendukung views sejak versi 5.0 . 

f. Mendukung Stored Prosedured (SP).  MySQL mendukung SP sejak versi 5.0 

g. Mundukung Triggers.  MySQL mendukung trigger pada versi 5.0 namun 

masih terbatas.  Pengembang MySQL berjanji akan meningkatkan 

kemampuan trigger pada versi 5.1 . 

h. Mendukung replication. 

i. Mendukung transaksi. 

j. Mendukung foreign key. 

k. Tersedia fungsi GIS. 

l. Free (bebas didownload). 

m. Stabil dan tangguh. 

n. Fleksibel dengan berbagai pemrograman. 

o. Security yang baik. 

p. Dukungan dari banyak komunitas. 

q. Perkembangan software yang cukup cepat. 
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2.5.1 Berbagai MySQL Client Untuk administrasi server MySQL 

a. MySQL Command Line Client 

MySQL Command Line Client merupakan tools default MySQL yang sudah 

disertakan dalam file instalasi MySQL.  Aplikasi ini dapat digunakan untuk 

melakukan koneksi ke MySQL melalui text-based mode. 

 

Gambar 2.1 

Tampilan MySQL command line client 

 

b. MySQL-Front 

MySQL  merupakan front-end MySQL berbasis windows yang cukup banyak 

digunakan.  MySQL-front memiliki user interface yang cukup mudah digunakan, 

bahkan oleh user pemula.  Pada awalnya MySQL-Front merupakan software yang 

free, namun mulai versi 3.0 keatas, software ini menjadi software yang bersifat 

shareware dengan masa percobaan selama 30 hari.  Jika anda ingin mencoba 

software ini, cobalah MySQL-Front versi 2.5 karena selain masih bebas untuk 

didownload, versi 2.5 cukup stabil dan sudah teruji.  Situs resmi MySQL-Front 

beralamat di http://www.mysqlfront.de 
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Gambar 2.2 

Tampilan MySQL Front 

c. PHPMyAdmin 

PHPMyAdmin merupakan front-end MySQL berbasis web.  PHPMyAdmin 

dibuat dengan menggunakan PHP.  Saat ini PHPMyAdmin banyak digunakan  

dalam hampir semua penyedia hosting yang ada di internet.  PHPMyAdmin 

mendukung berbagai fitur administrasi MySQL termasuk manipulasi database, 

tabel, index dan juga tersedia dalam 50 bahasa lebih, termasuk bahasa indonesia.  

PHPMyAdmin dapat didownload secara gratis di http://www.phpmyadmin.net 
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Gambar 2.3 

Tampilan halaman PHPMyAdmin 

d. SQLYog 

SQLYog merupakan salah satu front-end MySQL yang cukup populer saat 

ini.  Dengan dukungan fitur yang cukup banyak dan lengkap, SQL Yog tersedia 

versi commercial dan community (free).  SQLYog dapat didownload di situsnya 

http://www.webyog.com 

 

Gambar 2.4 

Tampilan layar SQLYog 
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e. MySQL Administrator dan MySQL Query Browser 

MySQL Administrator dan MySQL Query Browser merupakan tools 

administrasi database MySQL yang tersedia di situs resmi MySQL 

(http://www.mysql.com).  Keduanya dapat didownload di alamat 

http://www.mysql.com/products/tools/. 

Beberapa fitur MySQL Administrator, antara lain: 

1) Administrasi user. 

2) Halaman monitoring server. 

3) Optimatisasi MySQL. 

4) Informasi umum keadaan server. 

5) Status replication. 

6) Cross-platform. 

Beberapa fitur MySQL Query Browser, antara lain: 

1) Tampilan dan menu yang mudah (user-friendly). 

2) Mendukung beberapa windows hasil(result preview) sekaligus. 

3) Kemudahan dalam menulis query dengan visual tools. 

4) Manipulasi database 

5) Membuat manipulasi tabel. 

6) SQL Statements debugging. 

 

Gambar 2.5 

Tampilan layar MySQL Administrator dan MySQL Control Center 

 

2.6 Pengenalan www(world wide web) 

World Wide Web (www atau disebut web) adalah suatu ruang informasi 

dimana sumber-sumber daya yang berguna diidentifikasi oleh pengenal global 
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yang disebut Uniform Resource Identifier (URI).  Melalui web kita mengakses 

informasi-informasi global baik berupa teks, gambar, suara, dll. 

 WWW adalah layanan merupakan layanan yang paling sering digunakan 

dan memiliki perkembangan yang sangat cepat, karena dengan layanan ini kita 

dapat menerima infromasi dalam berbagai format (multimedia). 

Untuk mengakses layanan web (www) dari suatu penyedia informasi web (web 

server) digunakan suatu program yang dinamakan web browser.  Macam-macam 

web browser antara lain: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari, 

Netscape Navigator, Netscape Communicator, Arena, Lynx, Konqueror, dll. 

 

2.7 Pengenalan Web Browser 

Anda tentu tahu apa itu web browser.  Untuk membaca artikel ini saya 

yakini anda mengunakan web browser, mungkin anda tahu jenis web browser apa 

yang anda gunakan, mungkin bisa anda kenali dari logonya atau tampilannya. 

Mungkin saja anda memakai satu jenis web browser saja sejak mengenal internet, 

dan ketika dihadapkan komputer lain (di warnet misalnya), dengan komputer 

dengan sistem operasi linux yang default web browsernya firefox, anda sedikit 

canggung memakainya dan meminta memilih memakai web browser dengan logo 

huruf ‘e’kecil berwarna biru. 

 Sebuah Web browser adalah sebuah aplikasi perangkat lunak yang 

memungkinkan pengguna untuk menayangkan dan berinteraksi dengan tulisan, 

gambar, video, musik dan berbagai informasi lainnya yang terdapat pada halaman 

Web di sebuah situs di World Wide Web atau di jaringan LAN lokal. Tulisan dan 

gambar di halaman Web dapat mempunyai hyperlinks ke halaman Web lain 

dimesin yang sama atau di situs web lainnya. Web browser memungkinkan 

pengguna secara cepat dan mudah mengakses informasi yang diberikan oleh 

banyak situs Web dengan cara menjelajahi link tersebut. Web browser memformat 

informasi HTML untuk di tayangkan, oleh karena itu penampakan halaman Web 

akan agak berbeda dari satu browser ke browser yang lain. 

Ada beberapa Web browser yang dapat di gunakan di komputer, yaitu, 

Mozilla Firefox, Safari, Konqueror, Opera, Flock, Epiphany, K-Meleon dan 



28 
 

AOLExplorer. Pada saat ini Firefox merupakan Web browser terbaik yang banyak 

digunakan di Internet. Bagi mereka yang menggunakan Linux Ubuntu Firefox 

sudah langsung terinstalasi tanpa perlu menginstalasi lagi. Namun sesungguhnya 

kegunaan web browser adalah sama. Struktur alamat web, misalnya 

HTTP://www.detik.com. 

Alamat tersebut dapat kita artikan sebagai berikut : 

a. http, yaitu servis transfer web. 

b. www (world wide web), yaitu jaringan situs web terbesar sebagai pengelola 

pengalamatan situs web di internet. 

c. Detik, disebut nama wilayah (domain), yaitu sebuah nama yang digunakan 

suatu institusi untuk situs webnya.  Com merupakan nama akhir sebuah 

domain, biasanya menunjukan bidang usaha situs web yang bersangkutan. 

 

Contoh beberapa domain name antara lain: 

1) Net = penyedia layanan jasa koneksi internet. 

2) Edu atau ac = lembaga pendidikan atau universitas. 

3) Co, com = perusahaan komersial. 

4) Or, org = organisasi nonprofit atau yayasan. 

5) Mil = lembaga kemiliteran. 

2.8 Pengenalan Web Server 

Web Server adalah sebuah perangkat lunak dalam server yang berfungsi 

menerima permintaan (request) berupa halaman web melalui HTTP atau HTTPS 

dari klien yang dikenal dengan browser web dan mengirimkan kembali (response) 

hasilnya dalam bentuk halaman-halaman web yang umumnya berbentuk dokumen 

HTML. 
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Gambar 2.6 

Standar Web Architecture 

 

 

Gambar 2.7 

Dynamic Web Architecture 

 

Beberapa Web Server yang banyak digunakan di internet antara lain: 

a. Apache Web Server (http://www.apache.org). 

b. Internet Information Service, IIS (http://www.microsoft.com/iss). 

c. Xitami Web Server (http://www.xitami.com). 

d. Sun Java System Web Server 

a. (www.sun.com/software/products/web_srvr/home_web_srvr.xml). 
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2.9 Pengenalan Basis Data 

 Basis data (Database) adalah sekumpulan data yang terintegrasi yang 

diorganisasi untuk memenuhi kebutuhan pemakai untuk keperluan organisasi.

 DBMS (Database Management System) adalah perangkat lunak yang 

menangani semua pengaksesan ke database. Sistem Basis Data yaitu DBMS 

ditambah dengan Basis data. 

Struktur File Database: 

a. Data adalah satu satuan informasi yang akan diolah, dimana sebelum diolah 

dikumpulkan di dalam suatu file database. Pengumpulan data dilakukan 

secara sistematis menurut struktur file database tersebut. 

b. RECORD adalah data yang isinya merupakan satu kesatuan seperti Nama, 

Alamat, Nomor Telepon. Setiap keterangan yang mencakup Nama, Alamat 

dan Nomor Telepon dinamakan satu record.  Dan setiap record diberi nomor 

urut yang disebut nomor record (Record Number).  Ukuran suatu file 

database ditentukan oleh jumlah record yang tersimpan di dalamnya. 

c. FIELD adalah sub bagian dari Record.  Dari contoh isi record diatas maka 

terdiri dari 3 field, yaitu field Nama, field Alamat dan field Nomor Telepon. 

 

2.10 Pengujian Blackbox 

 Blackbox memungkinkan pengembang software untuk membuat himpunan 

kondisi input yang akan melatih seluruh syarat-syarat fungsional suatu program. 

 Ujicoba blackbox bukan merupakan alternatif dari ujicoba whitebox, tetapi 

merupakan pendekatan yang melengkapi untuk menemukan kesalahan lainnya, 

selain menggunakan metode whitebox. 

Ujicoba blackbox berusaha untuk menemukan kesalahan dalam beberapa kategori, 

diantaranya : 

a. Fungsi-fungsi yang salah atau hilang. 

b. Kesalahan interface. 

c. Kesalahan dalam struktur data atau akses database eksternal. 

d. Kesalahan performa. 

e. Kesalahan inisialisasi dan terminasi. 
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Tidak seperti metode whitebox yang dilaksanakan diawal proses, ujicoba 

blackbox diaplikasikan dibeberapa tahapan berikutnya.  Karena ujicoba blackbox 

dengan sengaja mengabaikan struktur kontrol, sehingga perhatiannya difokuskan 

pada informasi domain.  Ujicoba didesain untuk dapat menjawab pertanyaan-

pertanyaan berikut : 

a. Bagaimana validitas fungsionalnya diuji? 

b. Jenis input seperti apa yang akan menghasilkan kasus uji yang baik ? 

c. Apakah sistem secara khusus sensitif terhadap nilai input tertentu ? 

d. Bagaimana batasan-batasan kelas data diisolasi? 

e. Berapa rasio data dan jumlah data yang dapat ditoleransi oleh sistem? 

f. Apa akibat yang akan timbul dari kombinasi spesifik data pada operasi 

sistem? 

Dengan mengaplikasikan ujicoba blackbox, diharapkan dapat 

menghasilkan sekumpulan kasus uji yang memenuhi kriteria berikut : 

a. Kasus uji yang berkurang, jika jumlahnya lebih dari 1, maka jumlah dari 

ujikasus tambahan harus didesain untuk mencapai ujicoba yang cukup 

beralasan. 

b. Kasus uji yang memberitahukan sesuatu tentang keberadaan atau tidaknya 

suatu jenis kesalahan, daripada kesalahan yang terhubung hanya dengan suatu 

ujicoba yang spesifik. 

 

2.11 Editor Program (Code editor) 

 Editor program (code editor) merupakan suatu aplikasi yang dapat 

digunakan untuk membantu dalam membuat program tertentu. Saat ini tersedia 

banyak sekali editor program, baik yang khusus untuk bahasa program tertentu 

maupun yang dapat digunakan untuk berbagai jenis bahasa program.Fitur yang 

ditawarkan oleh masing-masing editor juga beragam, mulai dari yang sederhana 

seperti Notepad sampai yang kompleks seperti Dreamweaver untuk design web. 

Merancang sebuah website tidak terlepas dari pembuatan desain tampilan 

web tersebut, karena desain web merupakan langkah awal dari pembuatan website.  

Dasar pembuatan website menggunakan bahasa HTML (HyperText 
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MarkupLanguage) yaitu bahasa pemrograman dalam pembuatan web.  

Penggunaan HTML dalam pembuatan web tidak semua orang dapat menggunakan 

aplikasi editor web yang bersifat visual. 

 Salah satu aplikasi untuk melakukan perancangan desain web secara visual 

adalah Adobe Dreamweaver.Aplikasi ini secara umum sudah sangat popular 

digunakan untuk merancang desain website. Aplikasi Adobe Dreamweaver 

menyediakan banyak fasilitas yang dapat memudahkan user dalam menghasilkan 

sebuah website yang interaktif dan menarik. 

2.12 Adobe Dreamweaver 

 Macromedia Dreamweaver adalah program untuk membuat dan mengedit 

dokumen HTML secara visual dan mengelola halaman sebuah situs. 

 Dreamweaver menyediakan banyak perangkat yang berkaitan dengan 

pengkodean dan fitur seperti HTML, CSS, JavaScript, PHP, ASP, ColdFusion, 

dan XML. 

2.12.1 Halaman Awal Dreamweaver 8 

 

Gambar 2.8 

Halaman awal Dreamweaver 8 
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2.12.2 Halaman Utama Dreamweaver 8 

 

Gambar 2.9 

Halaman Utama Dreamweaver 8 

Keterangan : 

a. Toolbar Dokumen 

Toolbar dokumen digunakan untuk mengubah tampilan dan mengakses 

fungsi fungsi penting secara cepat dan mudah. Pada toolbar dokumen terdapat 

menu untuk berpindah antar dokumen kerja window dan mengatur tampilan area 

kerja. Untuk mengatur tampilan kita bisa memilih Code, Split dan Design. 

b. Menu Utama 

Menu Utama berisi semua perintah yang dapat digunakan untuk bekerja pada 

Dreamweaver. 

c. Insert Bar 

 

Insert bar merupakan tempat semua perangkat kerja (tombol) yang digunakan 

untuk membuat halaman web. Insert bar mempunyai dua jenis tampilan, yaitu 

tampilan sebagai menu dan tampilan sebagai tab. 
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2.13 UML (Unified Modelling Language) 

 Unified Modelling Language (UML) adalah sebuah bahasa yg telah 

menjadi standar dalam industri untuk visualisasi, merancang dan 

mendokumentasikan sistem piranti lunak. Dengan menggunakan UML kita dapat 

membuat model untuk semua jenis aplikasi piranti lunak, dimana aplikasi tersebut 

dapat berjalan pada piranti keras, sistem operasi dan jaringan apapun, serta ditulis 

dalam bahasa pemrograman apapun. 

Beberapa diagram UML yang dapat dipilih sebagai standar dalam dalam 

membangun suatu sistem antara lain adalah use case diagram. 

a. Use Case Diagram 

 Use case diagram menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari 

sebuah sistem. Yang ditekankan adalah “apa” yang diperbuat sistem bukan 

“bagaimana”. Sebuah use case merepresentasikan sebuah interaksi antara aktor 

dengan sistem. Seorang aktor adalah sebuah entitas manusia atau mesin yang 

berinteraksi dengan sistem untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Sebuah 

use case dapat meng-include fungsionalitas use case lain sebagai bagian dari 

proses dalam dirinya. Secara umum diasumsikan bahwa use case yang di-include 

akan dipanggil setiap kali use case yang meng-include dieksekusi secara normal. 

Sebuah use case dapat di-include oleh lebih dari satu use case lain, sehingga 

duplikasi fungsionalitas dapat dihindari dengan cara menarik keluar fungsionalitas 

yang common. Sebuah use case juga dapat meng-extend pada use case lain dengan 

behaviour-nya sendiri. Sementara hubungan generalisasi antar use case 

menunjukkan bahwa use case yang satu merupakan spesialisasi dari yang lain[9]. 

Secara umum simbol yang dapat digunakan dalam membuat use case diagram 

adalah sebagai berikut : 
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Gambar 2.10 

 Simbol Use Case Diagram 

b. Class Diagram 

 Class adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi akan menghasilkan 

sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi 

objek. Class menggambarkan keadaan (atribut) suatu sistem, sekaligus 

menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut (method). Class 

diagram menggambarkan struktur dan deskripsi class, package dan objek beserta 

hubungan satu sama lain seperti containment , pewarisan, asosiasi dan lain-lain. 

Class memiliki tiga area pokok, yaitu : nama class, atribut dan method. 

Secara umum simbol yang dapat digunakan dalam membuat class diagram adalah 

sebagai berikut : 

 

Gambar 2.11  

 Simbol Class Diagram 

c. Statechart Diagram 

 Statechart diagram menggambarkan transisi dan perubahan keadaan (dari 

satu state ke state lainnya) suatu objek pada sistem sebagai akibat dari stimulus 
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yang diterima. Pada umumnya statechart diagram menggambarkan class tertentu 

(satu class dapat memiliki lebih dari satu statechart diagram). Dalam UML, state 

digambarkan berbentuk segiempat dengan sudut membulat dan memiliki nama 

sesuai kondisinya saat itu. Transisi antar state umumnya memiliki kondisi guard 

yang merupakan syarat terjadinya transisi yang bersangkutan, dituliskan dalam 

kurung siku.  Action yang dilakukan sebagai akibat dari event tertentu dituliskan 

dengan diawali garis miring. Titik awal dan akhir digambarkan berbentuk 

lingkaran berwarna penuh dan berwarna setengah. 

Secara umum simbol yang dapat digunakan dalam membuat statechart diagram 

adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 2.12  

 Simbol Statechart Diagram 

d. Activity Diagram 

Activity diagram menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang 

sedang dirancang, bagaimana masing-masing alir berawal, decision yang mungkin 

terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. Activity diagram juga dapat 

menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. 

Activity diagram merupakan state diagram khusus, di mana sebagian besar state 

adalah action dan sebagian besar transisi di-trigger oleh selesainya state 

sebelumnya (internal processing). Oleh karena itu activity diagram tidak 

menggambarkan behaviour internal sebuah sistem (dan interaksi antar subsistem) 

secara eksak, tetapi lebih menggambarkan proses-proses dan jalur-jalur aktivitas 

dari level atas secara umum.  Sebuah aktivitas dapat direalisasikan oleh satu use 
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case atau lebih.  Aktivitas menggambarkan proses yang berjalan, sementara use 

case menggambarkan bagaimana aktor menggunakan sistem untuk melakukan 

aktivitas.  Sama seperti state, standar UML menggunakan segiempat dengan sudut 

membulat untuk menggambarkan aktivitas. Decision digunakan untuk 

menggambarkan behaviour pada kondisi tertentu.  Untuk mengilustrasikan 

proses-proses paralel ( fork dan join ) digunakan titik sinkronisasi yang dapat 

berupa titik, garis horizontal atau vertikal. Activity diagram dapat dibagi menjadi 

beberapa object swimlane untuk menggambarkan objek mana yang bertanggung 

jawab untuk aktivitas tertentu. 

Secara umum simbol yang dapat digunakan dalam membuat activity  diagram 

adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 2. 13   

Simbol Activity Diagram 

e. Sequence Diagram 

Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar 

sistem (termasuk pengguna, display, dan sebagainya) berupa message yang 

digambarkan terhadap waktu. Sequence diagram terdiri atar dimensi vertikal 

(waktu) dan dimensi horizontal (objek-objek yang terkait). Sequence diagram 

biasa digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah 

yang dilakukan sebagai respons dari sebuah event untuk menghasilkan output 

tertentu. Diawali dari apa yang men- trigger aktivitas tersebut, proses dan 

perubahan apa saja yang terjadi secara internal dan output apa yang dihasilkan. 

Masing-masing objek, termasuk aktor, memiliki lifeline vertikal. Message 

digambarkan sebagai garis berpanah dari satu objek ke objek lainnya. Pada fase 
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desain berikutnya, message akan dipetakan menjadi operasi/metoda dari class. 

Activation bar menunjukkan lamanya eksekusi sebuah proses, biasanya diawali 

dengan diterimanya sebuah message. Untuk objek-objek yang memiliki sifat 

khusus, standar UML mendefinisikan icon khusus untuk objek boundary, 

controller dan persistent entity. 

Secara umum simbol yang dapat digunakan dalam membuat sequence  diagram 

adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 2.14   

Simbol Sequence Diagram 

f. Collaboration Diagram 

Collaboration diagram juga menggambarkan interaksi antar objek seperti 

sequence diagram , tetapi lebih menekankan pada peran masing-masing objek dan 

bukan pada waktu penyampaian message . Setiap message memiliki sequence 

number , di mana message dari level tertinggi memiliki nomor 1. Messages dari 

level yang sama memiliki prefiks yang sama. 

Secara umum simbol yang dapat digunakan dalam membuat collaboration  

diagram adalah sebagai berikut : 

 



39 
 

 

Gambar 2.15 

 Simbol Collaboration Diagram 

g. Component Diagram 

Component diagram menggambarkan struktur dan hubungan antar komponen 

piranti lunak, termasuk ketergantungan (dependency) di antaranya. Komponen 

piranti lunak adalah modul berisi kode, baik berisi source code maupun binary 

code, baik library maupun executable, baik yang muncul pada compile time, link 

time , maupun run time . Umumnya komponen terbentuk dari beberapa class atau 

package , tapi dapat juga dari komponen-komponen yang lebih kecil. Komponen 

dapat juga berupa interface, yaitu kumpulan layanan yang disediakan sebuah 

komponen untuk komponen lain. 

Secara umum simbol yang dapat digunakan dalam membuat component  diagram 

adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 2.16  

Simbol Component Diagram 

 

 


