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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir aplikasi disajikan dalam bentuk diagram, yang akan 

menjelaskan   bagaimana   cara aplikasi  bekerja agar menghasilkan suatu  program 

yang  diharapkan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Kerangka Pikir 

 

2.1.2. Pengertian Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligent) 

Menurut T.Sutejo, Edy Mulyanto dan Vincent Suhartono (2011:1): 

Kecerdasan buatan berasal dari bahasa Inggris “Artificial Intelligent” atau disingkat 

AI, yaitu intelligent adalah kata sifat yang berarti cerdas, sedangkan artificial artinya 

buatan. Kecerdasan buatan yang dimaksud disini merujuk pada mesin yang mampu 

berpikir, menimbang tindakan yang akan diambil, dan mampu mengambil keputusan 

seperti yang dilakukan manusia. 

Diperlukan suatu sistem yang dapat membantu  kinerja seorang teknisi lapangan 

untuk memberikan analisa kerusakan terhadap mesin dispenser pengisian BBM, 

serta  penyimpulan kerusakan untuk menangani  masalah kerusakan yang akan 

diterapkan   dalam sistem. 

Kemampuan dari sistem deteksi kerusakan komponen mesin dispenser pengisian 

BBM dapat menyimpan sebuah data, sebagai database yang diinput melalui 

komputer kemudian diproses pada mesin (Inferensi Engine) untuk memilih atau 

memberikan solusi cerdas (hasil analisa). 

Program ini diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi seorang teknisi 

lapangan dalam menganalisa dan menangani kerusakan pada mesin dispenser 

pengisian BBM. Kelebihan dari sistem dengan menggunakan metode CBR ini 

dapat menajadi solusi penanganan kerusakan komponen mesin dispenser 

pengisian BBM serta user friendly. 

Kerusakan mesin dispenser pengisian BBM yang sering terjadi pada SPBU, sangat 

menghambat dalam kelancaran pekerjaan seorang operator. 
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Menurut buku yang berjudl “Artificial Intelligence (Teknik dan aplikasinya)” 

yang ditulis oleh Kusuma mendefinisikan bahwa Artifical Intelligence atau 

kecerdasan buatan merupakan salah satu bagian dafri ilmu komputer yang membuat 

agar mesin (komputer) bisa bertindak seperti dan sebaik manusia, maka computer juga 

harus diberi bekal pengetahuan, dan mempunyai kemampuan untuk menalar. Untuk 

itu pada artificial Intelligence, akan mencoba untuk memberikan beberapa metode 

untuk membekali computer dengan kedua komponen tersebut agar computer bisa 

menjadi mesin yang pintar. 

 

2.1.3. Pengertian Kecerdasan Buatan Dari Berbagai Sudut Pandang 

a) Sudut pandang kecerdasan 

Kecerdasan  Buatan  akan  membuat  mesin  menjadi  „cerdas‟  (mampu  

berbuat seperti apa yang dilakukan oleh manusia). 

b) Sudut pandang penelitian 

Kecerdasan Buatan adalah suatu studi bagaimana membuat agar komputer 

dapat melakukan sesuatu sebaik yang dikerjakan oleh manusia. 

c) Sudut pandang bisnis 

Kecerdasan Buatan dalah kumpulan peralatan yang sangat powerful dan 

metodologis dalam menyelesaikan masalah-masalah. 

d) Sudut pandang pemrograman 

Kecerdasan buatan meliputi studi tentang pemrograman simbolik 

menyelesaikan masalah (problem solving) dan pencarian (searching). 

Untuk melakukan aplikasi kecerdasan buatan ada 2 bagian utama yang 

sangat dibutuhkan (Gambar 2.2), yaitu : 

a. Basis Pengetahuan (Knowledge Base), yang berisi fakta-fakta, teori, 

pemikiran dan hubungan antara satu dengan lainya. 

b. Motor Inferensi (Inference Engine), yaitu kemampuan menarik kesimpulan 

berdasarkan pengalaman sistem yang menggunakan AI. 

 

 

Gambar 2.2. Penerapan Konsep Kecerdasan Buatan di Komputer (John McCarthy, 

1956) 
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Pada gambar 2.2 , input yang diberikan pada sistem yang menggunakan 

kecerdasan buatan berupa masalah. Pada sistem harus dilengkapi dengan sekumpulan 

pengetahuan yang ada pada basis pengetahuan. Sistem harus memiliki interface 

engine agar mampu mengambil kesimpulan berdasarkan fakta atau pengetahuan. 

Output yang diberikan berupa solusi masalah sebagai hasil dari inferensi. 

 

2.1.4. Kecerdasan Buatan dan Kecerdasan Alami 

Jika dibandingkan kecerdasan buatan dan kecerdasan alami masing-masing 

memiliki keuntungan seperti berikut : 

1. Keuntungan Kecerdasan Buatan 

Kecerdasan buatan memiliki beberapa keuntungan secara komersial seperti: 

a. Kecerdasan buatan lebih bersifat permanen. Kecerdasan alami cepat mengalami 

perubahan. Hal ini dimungkinkan karena sifat manusia yang pelupa. 

Kecerdasan buatan tidak akan berubah sepanjang sistem komputer dan program 

tidak mengubahnya. 

b. Kecerdasan buatan lebih mudah diduplikasi dan disebarkan. Mentransfer 

pengetahuan manusia dari satu ke orang lain membutuhkan proses yang sangat 

lama, dan juga suatu keahlian tidak dapat di duplikasi dengan lengkap. 

c. Kecerdasan buatan lebih murah dibandingkan dengan kecerdasan alami. 

Menyediakan layana komputer akan lebih mudah dan murah dibandingkan 

dengan harus mendatangkan seseorang mengerjakan sejumlah pekerjaan dalam 

jangka waktu yang sangat lama. 

d. Kecerdasan buatan bersifat konsisten. Hal ini disebabkan karena kecerdasan 

buatan adalah bagian dari teknologi komputer. Sedangkan kecerdasan alami 

akan senantiasa berubah-ubah. 

e. Kecerdasan buatan dapat didokumentasi. Keputusan yang dibuat komputer 

dapat didokumentasi dengan mudah dengan cara melacak setiap aktivitas dari 

sistem tersebut. Kecerdasan alami akan sangat sulit untuk direproduki. 

f. Kecerdasan buatan dapat mengerjakan pekerjaan lebih cepat dibandingkan 

dengan keerdasan alami. 

2. Keuntungan Kecerdasan Alami 

a. Kreatif. Kemampuan untuk menambah ataupun memenuhi pengetahuan itu 

sangat melekat pada jiwa manusia. Pada kecerdasan buatan, untuk menambah 

pengetahuan harus dilakukan melalui sistem yang dibangun. 

b. Kecerdasan alami memungkinkan seseorang untuk menggunakan pengalaman 

secara langsung. Sedangkan pada kecerdasan buatan harus bekerja dengan 

input-input simbolik. 

c. Pemikiran manusia dapat digunakan secara luas, sedangakan kecerdasan buatan 

sangat terbatas. 
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Gambar 2.3. Disiplin AI (akar) dan aplikasinya (Turban, 2005) 

 

Pada gambar 2.3 terlihat bahwa AI memiliki banyak sekali cabang ilmunya 

salah satuya yang akan dibawah pada penelitian kali ini adalah penalaran computer 

berbasis kasus (Case Based Reasoning). 

 

2.2. Case Based Reasoning 

2.2.1. Definisi Case Based Reasoning 

Case-Based Reasoning (CBR) didefinisikan sebagai sebuah metodologi untuk 

penyelesaian masalah dengan memanfaatkan pengalaman sebelumnya (Main dkk, 

2001). Case Based Reasoning (CBR) merupakan sebuah paradigma utama dalam 

penalaran otomatis (automated reasoning) dan mesin pembelajaran (machine 

learning). Di dalam CBR, seseorang yang melakukan penalaran dapat menyelesaikan 

masalah baru dengan memperhatikan kesamaannya dengan satu atau beberapa 

penyelesaian dari permasalahan sebelumnya. 

(Mulyana Sri dan Hartati Sri, 2009) CBR dapat memiliki makna yang berbeda, 

tergantung tujuan dari penalaran: penyesuaian dan penggabungan solusi sebelumnya 

untuk menyelesaikan sebuah masalah baru, menjelaskan kondisi baru sesuai kondisi 

yang sama berdasarkan pengalaman sebelumnya, sebuah kritik terhadap solusi 

berdasarkan kasus sebelumnya, menemukan alasan dari kondisi sebelumnya untuk 

memahami situasi baru atau membangun sebuah solusi yang disepakati berdasarkan 

kasus sebelumnya (Mantaras dkk, 2006). 

Sistem penalaran computer berbasis kasus atau CBR merupakan  system yang 

bertujuan untuk menyelesaikan suatu kasus baru dengan cara mengadaptasi solusi- 

solusi yang terjadi pada kasus-kasus sebelumnya yag mirip dengan kasus baru 
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tersebut. Definisi system penalaran komputer berbasis kasus menurut (Riesbeck dan 

Scank, 1989) adalah, “Sebuah penalaran berbasiskan kasus memecahkan masalah 

dengan menggunakan atau mengadaptasi solusi kasus lama”. 

 

2.2.2. Sejarah Sistem Penalaran Komputer Berbasis Kasus (CBR) 

Penalaran komputer berbasis kasus atau Case Based Reasoning (CBR) berasal 

dari penelitian kerja dari (Schank dan Abelson,1977), yang merupakan asal dari 

penalaran komputer berbasis kasus. Penelitian kerja Schank dan Abelson 

dimaksudkan bahwa pengetahuan umum manusia mengenai situasi atau kondisi yang 

tersimpan didalam otak sebagai skrip yang memperbolehkan kita untuk men-set 

pengharapan dan melakukan inferensi.Skrip yang ditujukan sebagai sebuah struktur 

bagi memoori konseptual, mendeskripsikan informasi mengenai kejadian yang 

bersifat stereotip, misalnya pergi ke restoran atau pergi kedokter. 

Roger Schank, melanjutkan penelitiannya untuk mengexplore peran memori 

dari situasi sebelumnya (sebagai contoh: kasus) dan pola situasi, atau poket organisasi 

memori (MOPs-memory organization packets), dalam memecahkan masalah dan 

pembelajaran. Mungkin dengan keuntungan dan peninjauan hal-hal sebelumnya itu 

juga memungkinkan untuk menemukan referensi yang signifikan dari penalaran 

komputer berbasis kasus dalam observasi Wittgenstein yang menyebutkan bahwa 

konsep alami seperti meja dan kursi merupakan fakta polymorphic dan tidak dapat 

diklasifikasikan dengan sebuah set tunggal dan fitur yang cukup, namun dapat 

didefinisikan sebagai satu set kejadian (instance). 

Janet kolodner membuat aplikasi system penalaran komputer berbasis kasus, 

yaitu (CYRUS, 1983). CYRUS berisi pengetahuan, sebagai kasus, dari perjalanan dan 

pertemuan dari U.S Secretary of State Cyrus Vance dan membolehkan user untuk 

menanyakan pertanyaan mengenai kegiatannya. CYRUS diimplementasikan 

berdasarkan model memori dinamis dari penelitian Roger Schank. 

Pada akhir 1980-an program U.S Darpa mendanai beberapa rangkaian 

workshop penalaran komputer berbasis kasus dan pengembangan tool penalaran 

komputer berbasis kasus. Tool ini yaitu ReMind. ReMind telah dikomersilkan 

bersama dengan beberapa tool yang lain. 

 

2.2.3. Kelebihan dan Kekurangan Case Based Reasoning 

2.2.3.1.Kelebihan Case Based Reasoning 

1. Memecahkan masalah dengan mudah karena dapat mengambil solusi dengan 

cepat dan tepat. 

2. Semakin banyak pengalaman yang tersimpan di dalam system maka system 

akan semakin pintar dalam menemukan solusi untuk sebuah kasus. 

3. Biasanya langsung fokus pada fitur terpenting pada masalah tersebut. 
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4. Mengurangi dampak penambahan informasi pengetahuan , karena tidak 

memerlukan pemahaman bagaimana menyelesaikan masalah. 

5. Tidak memerlukan suatu model yang explisit dan pengetahuan didapatkan 

dengan cara mengumpulkan kejadian kejadian sebelumnya. 

6. Kemampuan untuk belajar dengan menambahkan kasus baru seiring waktu 

tanpa perlu menambahkan aturan baru atau mengubah yang sudah ada. 

7. Kemampuan untuk mendukung justifikasi dengan menawarkan kasus lampau 

lebih diutamakan. 

2.2.3.2.Kekurangan Case Based Reasoning 

1. Tidak menjamin solusi yang didapat itu menjadi solusi terbaik atau maksimal, 

karena dalam system Case Based Reasoning ini sangat bergantung pada kasus 

yang pernah terjadi, maka dari itu jika solusi dari kasus yang pernah terjadi itu 

salah, maka dalam hal ini tahapan revise sangat diperlukan untuk mengurangi 

tingkat kesalahannya. 

2. Dalam hal ini, jika semakin banyak pengalaman yang tersimpan di basis data, 

maka tidak menutup kemungkinan dalam menyelesaikan suatu kasus baru akan 

menjadi lama. Itu dikarenakan, system ini akan mencari kasus-kasus yang 

paling mirip. 

 

2.2.4. Tahapan Case Based Reasoning 

Aamodt dan Plaza (Aamodt dan Plaza, 1994) menjelaskan sebuah CBR 

sebagai sebuah siklus yang disingkat 4 R yaitu, Retrieve, Reuse, Revise dan Retain 

seperti pada gambar 2.4 berikut ini : 

 

Gambar 2.4. Siklus Case Based Reasoning (Aamodt,1994) 

 

Pada gambar 2.4 dijelaskan mengenai tahapan proses system penalaran 

komputer berbasis kasus yaitu kasus baru dicocokkan dengan kasus-kasus yang ada 
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didalam basis data penyimpanan kasus, dan menemukan satu atau lebih kasus yang 

mirip (Retrieve). Solusi yang dianjurkan melalui pencocokan kasus kemudian 

digunakan kembali (Reuse) untuk kasus yang serupa, solusi yang ditawarkan mungkin 

dapat dirubah dan diadopsi (Revise). Jika kasus baru tidak ada yang cocok didalam 

database penyimpanan kasus, maka system penalaran komputer berbasis kasus akan 

menyimpan kasus baru tersebut (Retain) didalam basis data pengetahuan. 

Secara singkat, tahap-tahap penyelesaian masalah dengan metode Case Based 

Reasoning ada 4 yaitu sebagai berikut : 

2.2.4.1.Retrieve (Mengambil) 

Pada proses Retrieve ini kita mendapatkan kembali kasus yang sama atau yang 

mirip dengan kasus baru yang baru kita temui. Dalam proses ini, tahapan yang dapat 

kita lakukan adalah identifikasi masalah, memulai pencocokan, dan seleksi. 

Penelusuran dimulai dengan tahapan mengenali masalah dan berakhir ketika 

kasus yang ingin dicari solusinya telah ditemukan serupa dengan kasus yang telah ada. 

Tahapan yang ada pada penelusuran antara lain : 

o Identifikasi masalah  

o Memulai pencocokan 

o Menyeleksi 

Pada proses Retrieve Langkah penting dalam tahapan system penalaran 

komputer berbasis kasus adalah menentukan tingkat kemiripan (similarity) antar 

kasus. Dengan adanya perhitungan kemiripan antar kasus, maka dapat dibuat daftar 

terurut dari kasus-kasus yang mirip (similar case). 

2.2.4.2.Reuse (Penggunaan kembali) 

Pada proses reuse ini, sistem akan melakukan pencarian masalah pada database 

melalui identifikasi masalah baru. Setelah itu, sistem akan menggunakan kembali 

informasi permasalahan yang pernah terjadi tersebut yang memiliki kesamaan untuk 

menyelesaikan permasalahan yang baru. Proses reuse dipusatkan pada dua aspek. 

Pertama, perbedaan antara kasus sebelumnya dengan kasus sekarang. Kedua, bagian 

dari kasus yang lama yang sudah diperoleh akan dikirimkan menjadi kasus baru. 

Reuse suatu kasus dalam konteks kasus baru terfokus pada dua aspek yaitu: 

o Perbedaan kasus yang ada dengan kasus yang baru. 

o Bagian mana dari penelusuran kasus yang dapat digunakan pada kasus baru. 

Ada dua cara yang digunakan untuk meng-reuse kasus yang telah ada yaitu: 

o Menggunakan ulang solusi dari kasus yang telah ada (transformatial reuse). 

o Menggunakan ulang metode kasus yang ada untuk membuat solusi 

(derivational reuse). 
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2.2.4.3.Revise (Merevisi) 

Pada proses revise ini akan dilakukan tinjauan kembali atau memperbaiki 

solusi- solusi yang sudah didapat pada masalah tersebut. Ada dua tugas pokok dari 

tahapan revise ini, di proses ini solusi yang sudah diperoleh dari proses rause akan 

dievaluasi kembali. Jika berhasil, maka akan langsung dilanjutkan ke proses 

selanjutnya yaitu proses retain. Jika tidak, sistem akan memperbaiki lagi solusi kasus 

yang diperoleh dari proses retain dengan menggunakan domain spesifik pengetahuan. 

Evaluasi solusi adalah bagaimana hasil yang didapatkan setelah 

membandingkan solusi dengan keadaan yang sebenarnya. Hal ini biasanya tahapan 

diluar dari system penalaran komputer berbasis kasus. Pada tahap evaluasi ini sering 

memerlukan waktu yang panjang tergantung dari aplikasi apa yang sedang 

dikembangkan. Misalnya system pendukung untuk keberhasilan pendukung 

keputusan medis, atau kegagalan suatu perlakuan memerlukan waktu yang cukup 

Panjang. Perbaikan suatu kasus meliputi pengenalan kesalahan dari solusi yang dibuat 

dan mengambil atau membuat penjelasan tentang kesalahan tersebut. 

2.2.4.4.Retain (Menyimpan) 

Pada proses retain, bisa dibilang proses ini adalah yang terakhir di dalam 

system Case Based Reasoning. Didalam proses system ini akan menyimpan 

permasalahan yang baru lalu dimasukan ke dalam basis pengetahuan, setelah itu akan 

digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang akan datang. 

Retain menggunakan solusi baru sebagai bagian dari kasus baru, kemudian 

kasus baru diupdate kedalam basis kasus. Pada tahap ini terjadi suatu proses 

penggabungan dari solusi kasus yang baru dan benar ke knowledge yang telah ada. 

 

2.2.5. Representasi Kasus 

Penalaran berbasis kasus bergantung pada struktur dan isi dari koleksi dari 

kasus. Suatu kasus dapat diselesaikan dengan memanggil kembali kasus sebelumnya 

yang sesuai dengan kasus baru. Sebuah kasus dapat menjadi suatu catatan dari 

kejadian atau record secara khusus terdiri dari: 

o Permasalahan (problem), yang menjelaskan keadaan nyata ketika kasus terjadi. 

o Solusi, keadaan diperoleh solusi permasalahan. 

Terdapat kasus tunggal yang terdiri dari dua komponen, yaitu: deskripsi 

permasalahan (problem description) dan solusi yang telah disimpan (solution stored). 

Deskripsi permasalahan terletak di problem space, dan solusi tersimpan terletak di 

solution space. Deskripsi dari kasus baru yang akan diselesaikan diletakkan dalam 

problem space. Penelusuran mengidentifikasi kasus yang paling mirip dengan 

deskripsi permasalahan (panah berlabel “R”) dan solusi yang tersimpan ditemukan. 

Jika perlu, adaptasi dilakukan (panah berlabel”A”) dan solusi baru dibuat. Model 

konseptual penalaran komputer berbasis kasus ini diasumsikan bahwa ada hubungan 

satu ke satu antara problem dan solusi space. 
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2.2.6. Penelusuran Nearest Neighbor 

Nearest Neighbor merupakan teknik yang sederhana yang menyediakan 

sebuah ukuran seberapa mirip kasus target dengan kasus asal. Algoritma nearest 

neighbor bekerja dengan menggunakan pola kemiripan, sehingga nearest neighbor 

memakai rumus perhitungan  similarity (kemiripan). Perhitungan similarity bertujuan 

untuk memilih kasus yang paling relevan atau cocok. Asumsi dasar yang digunakan 

adalah permasalahan yang mirip akan memiliki solusi yang mirip. 

Algoritma Nearest Neighbor adalah sebuah algoritma untuk melakukan 

klasifikasi terhadap objek berdasarkan data pembelajaran yang jaraknya paling dekat 

dengan objek tersebut. Nearest neighbor adalah pendekatan untuk mencari kasus 

dengan menghitung kedekatan antara kasus baru dengan kasus lama, yaitu 

berdasarkan pada pencocokan bobot dari sejumlah fitur yang ada. Algoritma nearest 

neighbor berdasarkan pada proses pembelajaran menggunakan analogi /learning by 

analogi. Rumus untuk menghitung bobot kemiripan (similarity) dengan nearest 

neighbor adalah sebagai berikut (Octaviani,2008): 

 

 

(𝑇, 𝑆) =  ∑ 𝑓

𝑛

𝑖=1

(𝑇𝑖, 𝑆𝑖) × 𝑊𝑖 

 

 

 

(2.1) 

Keterangan : 

         T  = kasus target 

         S  = kasus asal 

          n  = jumlah atribut dalam setiap kasus 

          i  = atribut individu dari 1 ke n 

          f  = fungsi similarity untuk atribut I dalam kasus T & S 

         w  = pembobotan atribut i 

Nilai similarity antara 0 hingga 1, Nilai 0 berarti sama sekali tidak ada kasus 

yang cocok atau mirip, dan nilai 1 berarti ditemukan kasus mirip atau yang berarti 

100% cocok. Ada dua jenis similarity, yaitu : 

o Similarity lokal, yaitu similarity yang terdapat pada level fitur. 

o Similarity global, yaitu similarity yang terdapat kasus atau level obyek. 

Nearest neighbor adalah pendekatan untuk mencari kasus dengan menghitung 

kedekatan antara kasus baru dengan kasus lama, yaitu berdasarkan pada pencocokan 

bobot dari sejumlah fitur yang ada. Algoritma nearest neighbor berdasarkan pada 

proses pembelajaran menggunakan analogi /learning by analogi.  

Pembobotan ditentukan berdasarkan hasil pembelajaran atau pengamatan pada 

kasus. Semakin berpengaruh suatu gejala terhadap kasus, maka bobotnya semakin 

tinggi, begitu pula sebaliknya. Untuk atribut yang mirip dengan kasus lama diberi 
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bobot 4, sedangkan atribut yang kurang mirip diberi bobot 1. Berikut ini adalah tabel 

nilai kemiripan pada sebuah kasus baru terhadap kasus lama (Dewi, dkk, 2012): 

 

Tabel 2.1 Nilai Kemiripan (Dewi, dkk, 2012) 

Nilai Desimal Kemiripan Kriteria Kemiripan 

0.8 - 1 Tinggi 

0.4 - 0.7 Sedang 

0 - 0.3 Rendah 

 

Proses informasi tersebut akan dikalkulasi,dievaluasi, dan diperbaiki kembali 

untuk mengatasi kesalahan-kesalahan yang terjadi pada permasalahan baru. 

 

2.3 Website 

Website merupakan fasilitas internet yang menghubungkan dokumen dalam  

lingkup lokal maupun jarak jauh. Dokumen pada website disebut dengan webpage dan 

link dalam website memungkinkan pengguna bisa berpindah dari satu page ke  page 

lain (hypertext), baik diantara page yang disimpan dalam server yang sama maupun 

server diseluruh dunia. Pages diakses dan dibaca melalui browser seperti Netscape 

Navigator, Internet Explorer, Mozila Firefox, Google Chrome dan aplikasi browser 

lainnya (Lukmanul, 2004). 

 Aplikasi berbasis web (Web-based application) adalah program yang 

menggunakan HTTP sebagai protokol komunikasi dan menyampaikan informasi 

berbasis web kepada pemakai dalam bentuk HTML (Kadir, 2005: 3). Aplikasi web 

memiliki beberapa karakteristik yang khas, yaitu kepadatan jaringan, keserempakan 

pengguna, jumlah pengguna yang tidak dapat diprediksi, kinerja multitasking, 

ketersediaan akses penuh 24 jam setiap harinya, keamanan privasi, estetika tampilan 

dan nuansanya (Pressman, 2011: 12-13). 

 

2.4 Hypertext Preprocessor (PHP) 

 Menurut Sutarman (2003), PHP merupakan akronism dari PHP: Hypertext 

Preprocessor adalah bahasa pemrograman script berbasis web yang paling banyak 

dipakai saat ini. PHP banyak dipakai untuk memprogram situs web dinamis, walaupun 

tidak tertutup kemungkinan digunakan untuk pemakaian lain. Untuk menjalankan 

sistem PHP dibutuhkan tiga komponen:   

• Web server, karena PHP termasuk bahasa pemrograman server side. 

• Program PHP, program yang memproses script PHP. 

• Database server, yang berfungsi untuk mengelola database. 
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  PHP adalah bahasa open source yang dapat digunakan diberbagai mesin 

(linux, unix, windows) dan dapat dijalankan secara runtime melalui console serta juga.   

 

2.5 MY SQL 

 MySQL (My Structure Query Language) adalah sebuah program berbasis 

DOS yang bersifat open Source. MySQL adalah produk yang berjalan pada platform 

baik windows maupun Linux.Selain itu, MySQL merupakan program pengakses 

database yang bersifat jaringan sehingga dapat digunakan untuk multi-user (banyak 

pengguna).  

 Database Management System (DBMS) adalah suatu sistem untuk 

mendapatkan kendali terpusat pada data maupun program yang mengakses datadata 

tersebut (Nugroho, 2011: 20). Keunggulan DBMS yaitu kemandirian program dan 

data, mengurangi pengulangan data yang tidak perlu, memperbaiki konsistensi data, 

memperbaiki kesempatan berbagi data (data sharing), menambah produktivitas 

pengembangan program aplikasi, memaksakan standar, memperbaiki kualitas data, 

memperbaiki akses data, dan mengurangi biaya pemeliharaan program (Nugroho, 

2011: 21-23).  

 MySQL adalah salah satu jenis database server yang sangat terkenal dan 

banyak digunakan untuk membangun aplikasi web yang menggunakan basis data 

sebagai sumber dan pengelolaan datanya (Arief, 2011: 151). Selain itu, Arief (2011: 

151) juga menjelaskan MySQL merupakan database yang pertama kali didukung oleh 

bahasa pemrograman script untuk internet (PHP dan Perl). MySQL dan PHP dianggap 

sebagai pasangan software pengembangan aplikasi web yang ideal (Arief, 2011: 151). 

“MySQL adalah salah satu jenis database server bersifat free yang menggunakan SQL 

sebagai bahasa dasar untuk mengakses basis datanya, MySQL termasuk jenis RDBMS 

(Relational Database Management System)” (Kadir, 2003: 352). Keuntungan 

MySQL: ukuran dan kecepatan, installasi mudah, bahasa standard, responsifness 

komuniti, antarmuka mudah digunakan sebagai bagian perangkat lunak lain 

(Tahaghoghi & Williams 2007: 2). 

 

2.6 HTML 

 Dikutip dari Wikipedia Hyper Text Markup Language (HTML) adalah sebuah 

bahasa markah yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web, menampilkan 

berbagai informasi di dalam sebuah penjelajah web Internet dan pemformatan 

hiperteks sederhana yang ditulis dalam berkas format ASCII agar dapat menghasilkan 

tampilan wujud yang terintegerasi. Berikut beberapa referensi pengertian HTML 

menurut para ahli. 

 Menurut Nugroho (2006c:48) HTML adalah bahasa pemfomatan teks untuk 

dokumen-dokumen pada jaringan komputer yang sering disebut sebagai world wide 

web. Sedangkan menurut Arief (2011:23) HTML merupakan salah satu format yang 
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digunakan dalam pembuatan dokumen atau aplikasi yang berjalan di halaman web, 

dan menurut Suyanto (2007:83) HTML itu adalah bahasa yang digunakan untuk 

menulis halaman web, biasanya menggunakan extensi .htm, .html atau .shtml. 

 HTML berawal dari bahasa SGML (Standard Generalized Markup Language) 

yang penulisannya disederhanakan. HTML dapat dibaca oleh berbagai macam 

flatform. HTML juga merupakan bahsa pemrograman yang fleksible dan dapat 

digabungkan dengan bahasa pemrograman lain seperti PHP, ASP, JSP, JavaScript. 

 

2.7 CSS (Cascanding Style Sheet) 

 Menurut Saputra dan Agustin (2012:5) CSS (Cascanding Style Sheet) adalah 

suatu bahasa pemprograman web yang digunakan untuk mengendalikan dan 

membangun berbagai komponen dalam web sehingga tampilan web akan lebih rapi, 

terstruktur, dan seragam. CSS merupakan pemprograman wajib yang harus dikuasai 

oleh setiap pembuat program (web programmer), terlebih dahulu pendesain web (web 

designer). CSS saat ini dikembangkan oleh Word Wide Web Consurtium (W3C) dan 

menjadi bahasa standar dalam pembuatan web.  CSS difungsikan sebagai penopang  

atau pendukung, dan pelengkap file html yang berperan dalam penataan kerangka dan 

layout. Secara umum yang dilakukan CSS adalah pengaturan layout, kerangka teks, 

gambar, warna, tabel, spasi, dan lain sebagainya. 

 

2.8 Java Script 

 Menurut Sibero (2013:150), Javascript adalah suatu bahasa pemrograman 

yang dikembangkan untuk dapat berjalan pada web browser. Bahasa ini adalah bahasa 

pemrograman untuk memberikan kemampuan tambahan terhadap bahasa HTML 

dengan mengizinkan pengeksekusian perintah-perintah di sisi user artinya di sisi 

browser bukan di sisi server web. Javascript adalah bahasa yang “case sensitive” 

artinya membedakan penamaan variabel dan fungsi yang menggunakan huruf besar 

dan huruf kecil, contoh variabel atau fungsi dengan nama TEST berbeda dengan 

variabel dengan nama test dan setiap instruksi di akhiri dengan karakter titik koma (;). 

 

2.9 XAMPP 

 Menurut Aryanto dalam (Kristania et al., 2017) “XAMPP merupakan sebuah 

aplikasi perangkat lunak pemrograman dan database yang di dalamnya terdapat 

berbagai macam aplikasi pemrograman seperti : Apache HTTP server, MySQL, 

database, Bahasa pemrograman PHP dan perl.” 

 Menurut Riyanto dalam Isty & Afifah (2018) “XAMPP merupakan paket web 

server berbasis open source yang dapat dipasang pada beberapa system operasi yang 

ada (Windows, Linux, dan Mac OS)”. Kesimpulannya XAMPP merupakan perangkat 

lunak pemrograman dan database atau paket web server berbasis open source yang 

dapat dipasang pada beberapa sistem operasi yang ada. 
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2.10 Unified Modeling Languange (UML) 

 Menurut Rosa Dan Shalahuddin (2015:133) “UML (Unified Modelling 

Language) adalah salah satu standar bahasa yang banyak digunakan didunia industri 

untuk mendefinisikan requirement, membuat analisis dan desain, serta 

menggambarkan arsitektur dalam pemrograman berorientasikan objek.  

 Menurut Ariani R. Sukamto dan Taufik (2017) “UML merupakan bahasa 

visual untuk pemodelan dan komunikasi mengenai sebuah sistem dengan 

menggunakan diagram teks-teks pendukung”. Pendapat lainnya menurut Fowler, M. 

dalam (B. O. Lubis, 2016) UML (Unified Modeling Language) adalah “Keluarga 

notasi grafis yang didukung oleh meta-model tunggal, yang membantu pendeskripsian 

dan desain sistem perangkat lunak, khususnya sistem yang dibangun menggunakan 

pemrograman berorientansi objek (OO). Definisi ini merupakan definisi yang 

sederhana”. Jadi UML (Unified Modeling Language) dapat diartikan sebagai Bahasa 

visual untuk menggambarkan definisi-definisi tentang requirement, membuat analisis 

dan desain serta menggambar arsitektur dalam pemrograman berorientasikan objek 

dengan menggunakan teks-teks pendukung. 

 Menurut Rosa dan Shalahuddin (2015: 140) UML ini terdiri dari 13 macam 

diagram namun hanya beberapa diagram yang digunakan, UML memiliki beberapa 

diagram dalam pembuatan suatu model, sebab diagram berfungsi untuk menjelaskan 

elemen-elemen dalam sistem secara grafis. Diagram-diagram tersebut diberi nama 

berdasarkan sudut pandang yang berbeda beda terhadap sistem dalam proses analisis 

atau rekayasa, yang diantaranya sebagai berikut:  

 

2.10.1 Use Case Diagram 

 Menurut Rosa dan Shalahuddin (2015: 155) Use case diagram menjelaskan 

manfaat sistem jika dilihat menurut sudut pandang orang yang berada diluar sistem 

(actor). Diagram ini menunjukkan fungsionalitas suatu sistem atau kelas dan 

bagaimana sistem berinteraksi dengan dunia luar. Use case diagram dapat digunakan 

selama proses analisis untuk menangkap requirements sistem dan untuk memahami 

bagaimana sistem seharusnya bekerja. Selama tahap desain, use case diagram 

menetapkan perilaku (behavior) sistem saat diimplementasikan. 

 Dalam sebuah model mungkin terdapat satu atau beberapa use case diagram. 

Use case diagram dapat sangat membantu dalam penyusunan requirement sebuah 

sistem, mengkomunikasikan rancangan dengan klien, dan merancang test case untuk 

semua feature yang ada pada sistem. Sebuah use case dapat meng-include 

fungsionalitas use case lain sebagai bagian dari proses dalam dirinya. Secara umum 

diasumsikan bahwa use case yang diinclude 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 use case lain dengan 
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behaviour-nya sendiri. Sementara hubungan generalisasi antar use case menunjukkan 

bahwa use case yang satu merupakan spesialisasi dari yang lain. 

 

Tabel 2.2. Komponen Komponen Use case 

Simbol Nama Keterangan 

 

 

Actor 

Aktor adalah pengguna sistem. Aktor 

tidak terbatas hanya manusia saja, 

sehingga apabila system ingin 

berkomunikasi dengan sistem lain yang 

menerima input atau memberi output, 

maka sistem tersebut dapat dianggap 

pula sebagai aktor. 

 

 

Use Case 

Use case digambarkan dengan 

lingkaran elips dengan tertulis nama use 

case didalamnya, Dan juga merupakan 

abstraksi dan interaksi antara system 

dan actor. 

 

 

Association 

Asosiasi digambarkan dengan sebuah 

garis yang berguna untuk 

menghubungkan aktor dengan use case. 

 

 

Include 

Include adalah Relasi use case 

tambahan ke sebuah use case dimana 

use case yang ditambahkan 

memerlukan use case ini untuk 

menjalankan fungsinya. 

 

 

Extends 

Extend adalah Relasi use case 

tambahan ke sebuah use case dimana 

use case yang ditambahkan dapat 

berdiri sendiri walau tanpa use case 

tambahan itu. 

Sumber : Rosa dan Shalahuddin (2015: 155) 

2.10.2 Class Diagram 

 Menurut Rosa dan Shalahuddin (2015: 141)  Class digram membantu dalam 

visualisasi struktur kelas-kelas dari suatu sistem dan merupakan tipe diagram yang 

paling banyak dipakai. Class diagram memperlihatkan hubungan antar kelas dan 

penjelasan detail tiap-tiap kelas didalam model desain dari suatu sistem. Selama 

proses analisis, class diagram memperhatikan aturan-aturan dan tanggung jawab 

entitas yang menentukan perilaku sistem. Selama tahap desain, class diagram berperan 

dalam menangkap struktur dari semua kelas yang yang membentuk arsitektur sistem 

yang dibuat. Class diagram juga merupakan pondasi untuk component diagram dan 
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deployment diagram. Dalam sebuah model mungkin terdapat beberapa diagram kelas 

dengan spesifikasi tersendiri.  

 Pada sebuah Class memiliki tiga area pokok yaitu Nama (stereotype), Atribut 

dan Metoda. Sedangkan untuk menyatakan hubungan antar class dalam pembuatan 

class diagram, dapat menggunakan beberapa penghubung sebagai berikut: 

1. Asosiasi, yaitu hubungan statis antar class. Umumnya menggambarkan class yang 

memiliki atribut berupa class lain, atau class yang harus mengetahui eksistensi 

class lain. Panah navigability menunjukkan arah query antar class. 

2. Agregasi, yaitu hubungan yang menyatakan bagian (“terdiri atas..”). 

3. Pewarisan, yaitu hubungan hirarkis antar class. Class dapat diturunkan dari class 

lain dan mewarisi semua atribut dan metoda class asalnya dan menambahkan 

fungsionalitas baru, sehingga ia disebut anak dari class yang diwarisinya. 

Kebalikan dari pewarisan adalah generalisasi. 

4. Hubungan dinamis, yaitu rangkaian pesan (message) yang di-passing dari satu 

class kepada class lain. Hubungan dinamis dapat digambarkan dengan 

menggunakan sequence diagram yang akan dijelaskan kemudian. 

 

Tabel 2.3. Komponen Komponen Class Diagram 

Simbol Nama Keterangan 

 

 

 

 

Kelas 

 

 

Kelas pada struktur system. 

 

 

Nama_interface 

 

Interface 

 

Sama dengan konsep interface dalam 

pemrograman berorientasi objek. 

 

 

Association 

Relasi antarkelas dengan makna umum, 

asosiasi biasanya juga disertai dengan 

multiplicity. 

  

Directed 

association 

Relasi antarkelas dengan makna kelas 

yang satu digunakan oleh kelas yang 

lain, asosiasi biasanya juga disertai 

dengan multiplicity 

 

 

Generalisasi 

Relasi antarkelas dengan makna 

generalisasi-speasialisasi (umum – 

khusus). 

Sumber : Rosa dan Shalahuddin (2015: 141) 
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2.10.3 Sequence Diagram 

 Menurut Rosa dan Shalahuddin (2015: 165), Sequence diagram menjelaskan 

interaksi objek yang disusun dalam suatu urutan waktu. Diagram ini secara khusus 

berasosisasi dengan use case. Sequence diagram memperlihatkan tahap demi tahap 

apa yang seharusnya terjadi untuk menghasilkan sesuatu didalam use case. Tipe 

diagram ini sebaiknya digunakan diawal tahap desain atau analisis karena 

kesederhanaanya dan mudah untuk dimengerti. Sequence diagram biasa digunakan 

untuk menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan 

sebagai respon dari sebuah event untuk menghasilkan output tertentu. Tujuan 

penggunaan sequence diagram yakni: 

1. Mengkomunikasikan requirement kepada tim teknis karena diagram ini dapat 

lebih mudah untuk dielaborasi menjadi model design. 

2. Merupakan diagram yang paling cocok untuk mengembangkan model deskripsi 

use-case menjadi spesifikasi design. 

 

Tabel 2.4. Komponen Komponen Sequence Diagram 

Simbol Nama Keterangan 

 

 
atau 

 

 

 

 

Aktor 

Orang, proses, atau sistem lain yang 

berinteraksi dengan sistem informasi 

yang akan dibuat diluar sistem 

informasi yang akan dibuat itu sendiri, 

jadi walaupun simbol dari Aktor adalah 

gambar orang, tapi belum tentu 

merupakan orang; biasanya dinyatakan 

menggunakan kata benda. 

 

 

Lifeline 

 

Menyatakan kehidupan suatu objek. 

  

Objek 

Menyatakan objek yang berinteraksi 

pesan. 

 

 

 

Waktu aktif 

Menyatakan objek dalam keadaan aktif 

dan berinteraksi, semua yang terhubung 

dengan waktu aktif ini adalah sebuah 

tahapan yang dilakukan didalamnya 

 

 

 

Create 

objek yang lain, arah panah mengarah 

pada objek yang dibuatelasi antarkelas 

dengan makna generalisasi-

speasialisasi (umum – khusus). 
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Pesan tipe 

call 

Menyatakan suatu objek memanggil 

operasi/metode yang ada pada objek 

lain atau dirinya sendiri. 

 

 

 

Pesan tipe 

send 

Menyatakan bahwa suatu objek 

mengirimkan data/masukan/informasi 

ke objek yang lainnya. Arah panah 

mengarah pada objek yang dikirimi. 

 

 

 

Pesan tipe 

return 

Menyatakan bahwa suatu objek yang 

telah menjalankan suatu operasi atau 

metode menghasilkan suatu kembalian 

ke objek tertentu, arah panah mengarah 

pada objek yang menerima kembalian. 

 

 

Pesan tipe 

destroy 

Menyatakan suatu objek mengahiri 

hidup objek lain, arah panah mengarah 

pada objek yang diakhiri, sebaiknya 

jika ada create maka ada destroy. 

Sumber : Rosa dan Shalahuddin (2015: 165) 

2.10.4 Activity Diagram 

 Menurut Rosa dan Shalahuddin (2015: 161), Activity diagram memodelkan 

alur kerja (workflow) sebuah proses bisnis dan urutan aktivitas dalam suatu proses. 

Diagram ini sangat mirip dengan sebuah flowchart karena kita dapat memodelkan 

sebuah alur kerja dari satuaktivitas ke aktivitas lainnya atau dari satu aktivitas kedalam 

keadaan sesaat (state). Seringkali bermanfaat bila membuat sebuah activity diagram 

terlebih dahulu dalam memodelkan sebuah proses secara keseluruhan. Activity 

diagram juga sangat berguna ketika menggambarkan perilaku paralel atau 

menjelaskan bagaimana perilaku dalam berbagai use case berinteraksi. 

 

Tabel 2.5. Komponen Komponen Activity Diagram 

Simbol Nama Keterangan 

 

 

 

 

Status awal 

Status awal aktivitas sistem, sebuah 

diagram aktivitas memiliki sebuah 

status awal 

 

 

Aktifitas 

 

Aktivitas yang dilakukan sistem, 
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Percabangan 

Asosiasi percabangan dimana jika 

ada pilihan aktivitas lebih dari satu 

 

 

 

 

Join 

Asosiasi penggabungan dimana 

lebih dari satu aktivitas 

digabungkan menjadi satu 

 

 

 

Status akhir 

Status akhir yang dilakukan sistem, 

sebuah diagram aktivitas memiliki 

sebuah status akhir 

 

 
Atau 

 

 

Swimlane 

Memisahkan organisasi bisnis yang 

bertanggung jawab terhadap 

aktivitas yang terjadi 

Sumber : Rosa dan Shalahuddin (2015: 161) 

2.11 PENELITIAN TERDAHULU 

Tabel 2.6. Penelitian Terdahulu 

No Judul Jurnal 

dan Peneliti 

Tahun dan Tempat 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1.  Case Based 

Reasoning 

Diagnosis 

Penyakit Difetri 

dengan 

Algoritma K-

Nearest 

Neighbor, 

Oleh: 

Chavid Syukri 

Fatoni*1 

2017, Magister 

Teknik Infomatika, 

Universitas 

AMIKOM 

Yogyakarta 

Kuantitatif Jurnal dengan judul 

Case Based 

Reasoning Diagnosis 

Penyakit Difetri 

dengan Algoritma 

K-Nearest Neighbor 

ini diharapkan dapat 

mengurangi beban 

peneliti   dalam 

mengerjakan 

pembuatan laporan 

serta menjadi acuan 
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, Friandy Dwi 

Noviandha2 

untuk metode 

perhitungan yang 

akan diterapkan pada 

Perancangan CBR 

yang akan dibangun 

oleh peneliti. 

2. Implementasi 

case based 

reasoning untuk 

sistem 

diagnosis hama 

dan penyakit 

tanaman cabe 

merah 

menggunakan 

algoritma 

similaritas 

neyman, oleh : 

Arno Reza 

Pahlawan1, 

Setyawan 

Wibisono2 

2017, Program Studi 

Teknik Informatika, 

Fakultas Teknologi 

Informasi, 

Universitas 

Stikubank 

Kuantitatif Dengan adanya 

jurnal Implementasi 

case based reasoning 

untuk sistem 

diagnosis hama dan 

penyakit tanaman 

cabe merah 

menggunakan 

algoritma similaritas 

neyman ini dapat 

membantu dan 

menjadi literasi 

untuk proses 

perancangan CBR 

(case based 

reasoning) yang 

akan dibangun oleh 

peneliti. 

3. Case-Based 

Reasoning 

untuk Diagnosa 

Penyakit THT 

(Telinga 

Hidung dan 

Tenggorokan), 

oleh: 

Tedy 

Rismawan1, Sri 

Hartati2 

2017, Ilmu 

Komputer dan 

Elektronika, FMIPA 

UGM, Jurusan Ilmu 

Komputer dan 

Elektronika, FMIPA 

UGM, Yogyakarta 

Kuantitatif Jurnal Case-Based 

Reasoning untuk 

Diagnosa Penyakit 

THT (Telinga 

Hidung dan 

Tenggorokan) ini, 

diharapkan dapat 

menambah 

pengetahuan peneliti 

tentang metode CBR 

(Case Based 

Reasoning) yang 

akan diterapkan pada 

sistem. 
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4. 

 

Penerapan 

Algoritma K-

Nearest 

Neighbor 

Untuk 

Rekomendasi 

Minat 

Konsentrasi Di 

Program Studi 

Teknik 

Informatika 

Universitas 

PGRI 

Yogyakarta, 

Oleh: 

Adi Prasetyo1, 

Kusrini2, 

M.Rudyanto 

Arief3 

2019, Program Studi 

Teknik Informatika 

Fakultas Teknik 

Universitas 

AMIKOM 

Yogyakarta 

Kuantitatif Jurnal dengan judul 

Penerapan 

Algoritma K-Nearest 

Neighbor Untuk 

Rekomendasi Minat 

Konsentrasi Di 

Program Studi 

Teknik Informatika 

Universitas PGRI 

Yogyakarta ini 

diharapkan dapat 

membantu peneliti 

dalam 

menyelesaikan 

kekurangan dari 

kebutuhan dari tugas 

akhir yang sedang 

ditulis peneliti. 

5. Penerapan K-

Nearest 

Neighbor 

dalam 

Pendeteksian 

Abcessus, 

Oleh: Puji Sari 

Ramadhan 

2019, Program Studi 

Teknik Informatika 

Fakultas Teknik 

STMIK TRIGUNA 

DHARMA 

Kuantitatif Jurnal dengan judul 

Penerapan K-

Nearest Neighbor 

dalam Pendeteksian 

Abcessus ini 

diharapkan dapat 

mengurangi beban 

penulis dalam 

pengerjaan laporan 

tugas akhir. 



 

 

25 
 

 

6. Penerapan 

Metode Case 

Based 

Reasoning 

(CBR) Dalam 

Sistem Pakar 

Untuk 

Menentukan 

Diagnosa 

Penyakit Pada 

Tanaman 

Hidroponik, 

Oleh: 

Irfan Nugraha1, 

Muhammad 

Siddik2 

2020, Fakultas Ilmu 

Komputer, Institut 

Bisnis dan 

Teknologi Pelita 

Indonesia, 

Kuantitatif Jurnal dengan judul 

Penerapan Metode 

Case Based 

Reasoning (CBR) 

Dalam Sistem Pakar 

Untuk Menentukan 

Diagnosa Penyakit 

Pada Tanaman 

Hidroponik ini 

diharapkan dapat 

menjadi acuan 

penulis dalam 

menyelesaikan 

penelitian dan 

penulisan laporan 

akhir. 

7. Sistem 

Rekomendasi 

Topik Skripsi 

Menggunakan 

Metode Case 

Based 

Reasoning, 

Oleh: 

Ni Luh Putu 

Merawati1 , Sri 

Hartati2 

2018, Teknik 

Informatika1 , Ilmu 

Komputer2 STMIK 

Bumigora1 , 

Universitas Gadjah 

Mada2 

Kuantitatif Jurnal dengan judul 

Sistem Rekomendasi 

Topik Skripsi 

Menggunakan 

Metode Case Based 

Reasoning ini 

diharapkan dapat 

membantu peneliti 

dalam menentukan 

perhitungan yang 

diterapkan dalam 

metode Case Based 

Reasoning. 

     

 

  


