MODUL AI
PENGANTAR KECERDASAN BUATAN
SUB CAPAIAN MATAKULIAH (CPMK)

M 1:

Mahasiswa memiliki pemahaman yang baik dan mampu menjelaskan konsep dasar
dari Kecerdasan Buatan

KOMPETENSI UTAMA (KU)

KU 1: Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks
pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang
keahliannya
KU 2: Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
KU 3: Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan
teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan
keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka
menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik
hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya
dalam laman perguruan tinggi
KU 4: Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau
laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi
KU 5: Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di
bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data
KU12: Mampu mengimplementasikan prinsip keberlanjutan (sustainability) dalam
mengembangkan pengetahuan

KOMPETENSI KEAHLIAN (KK)

KK 1:
KK 2:

Mampu mengimplementasikan, menganalisis, dan mengevaluasi penerapan
teknologi informasi dalam berbagai bidang aplikasi
Mampu mengimplementasikan, menganalisis, mengevaluasi dan membangun sistem
cerdas pada berbagai bidang aplikasi

URAIAN MATERI

Sejarah Kecerdasan Buatan
Sejarah perkembangan kecerdasan buatan dibagi menjadi beberapa periode yang dapat
dijabarkan sebagai berikut:
Cikal bakal Kecerdasan Buatan (1943 – 1955)

1.


Cikal bakal AI dikerjakan oleh McCulloh & Pitts dengan Neuron buatan yang
menirukan cara kerja neuron manusia dengan logika proposisional. Bisa
menyelesaikan fungsi komputasi dengan struktur neuron network.



Hebbian learning, memperkenalkan aturan sederhana untuk meng-update kekuatan
antar neuron.



Minsky & Edmonds membangun komputer neural network pertama pada 1950.



Allan Turing dianggap sebagai orang pertama yang mengeluarkan pikiran tentang AI
secara lengkap pada artikelnya yang berjudul “Computing machinery and Intelligent”
pada tahun 1950.

2.

Kelahiran Kecerdasan Buatan (1956)


McCarthy menginisiasi Dartmouth Workshop pada tahun 1956 yang melahirkan suatu
nama bidang baru “Artificial Intelligence”.



Mengapa AI berbeda dengan disiplin ilmu lain yang serupa? Karena AI berfokus
menirukan kemampuan manusia seperti kreatifitas, pengembangan diri, dan
penggunaan bahasa. Selain itu juga karena metodologi AI merupakan cabang dari
ilmu komputer yang berupaya membangun mesin yang berfungsi otonom pada
lingkungan yang kompleks dan berubah-ubah.
Awal mula AI yang penuh antusias dan harapan besar (1952 – 1969)

3.

Merupakan tahap pengembangan aplikasi AI yang sukses jika dibandingan dengan
program komputer primitif. Banyak aplikasi AI yang berhasil sehingga memunculkan
istilah “evolusi mesin”
AI menjadi industry (1980 – sekarang)

4.


Aplikasi komersial pertama menggunakan sistem pakar bernama R1 yang digunakan
oleh perusahaan Ameriak (1982).



Jepang juga membentuk proyek jangka panjang menggunakan komputer cerdas
berbasis Prolog.

5.

Kecerdasan Buatan menjadi disiplin ilmu (1987 – sekarang)

AI menampakkan diri di semua bidang (1995 – sekarang)

6.

Definisi Kecerdasan Buatan
Kemampuan untuk problem solving adalah salah satu cara untuk mengukur
kecerdasan dalam berbagai konteks. Terlihat di sini bahwa mesin cerdas akan diragukan
untuk dapat melayani keperluan khusus jika tidak mampu menangani permasalahan
remeh/kecil yang biasa dikerjakan orang secara rutin. Terdapat beberapa alasan untuk
memodelkan performa manusia dalam hal ini:
a. Untuk menguji teori psikologis dari performa manusia
b. Untuk membuat komputer dapat memahami penalaran (reasoning) manusia
c. Untuk membuat manusia dapat memahami penalaran komputer
d. Untuk mengeksploitasi pengetahuan apa yang dapat diambil dari manusia
Menurut Winston dan Prendergast (1984), tujuan dari Kecerdasan Buatan adalah:
a. Membuat mesin menjadi lebih pintar.
b. Memahami apakah kecerdasan (intelligence) itu.
c. Membuat mesin menjadi lebih berguna.
Definisi AI menurut Russel dan Norvig (Russel, Norvig, 2003) dapat dikategorikan menjadi
dua

dimensi

utama

perilaku/tindakan

yang

membahas

(behavior).

proses/penalaran

Selanjutnya

definisi

AI

berpikir

(reasoning)

dan

dapat

dijabarkan

lagi

berdasarkankinerja (performance) dan rasionalitasnya. Keempat sudut pandang tersebut
membentuk matriks definisi AI, seperti yang terdapat pada Gambar 1.

Sistem yang berpikir
seperti manusia
Thinking humanly

Sistem yang berpikir
secara rasional
Thinking rationally

Sistem yang bertindak
seperti manusia
Acting humanly

Sistem yang bertindak
secara rasional
Acting rationally

Gambar 1. Matriks Definisi AI
Bagaimana manusia berpikir, melalui:


Instropection : mencoba menangkap pemahaman atas dirinya sendiri



Psychological experiment

Bagaimana beripikir rasional:
•

Silogisme (Aristoteles) : Pola-pola untuk struktur argumen yang selalu memberikan
kesimpulan yang benar dari premis yang benar.

Bidang Aplikasi Kecerdasan Buatan
Sistem cerdas yang banyak dikembangkan saat ini adalah:


Sistem Pakar (Expert Systemi), yaitu program konsultasi (advisory) yang mencoba
menirukan proses penalaran seorang pakar/ahli dalam memecahkan masalah yang
rumit. Sistem Pakar merupakan aplikasi AI yang paling banyak. Lebih detil tentang
Sistem Pakar akan diberikan dalam bab berikutnya.



Pemrosesan Bahasa Alami (Natural Language Processing), yang memberi
kemampuan pengguna komputer untuk berkomunikasi dengan komputer dalam
bahasa mereka sendiri (bahasa manusia). Sehingga komunikasi dapat dilakukan
dengan cara percakapan alih-alih menggunakan perintah yang biasa digunakan dalam
bahasa komputer biasa. Bidang ini dibagi 2 lagi:
a. Pemahaman bahasa alami, yang mempelajari metode yang memungkinkan
komputer mengerti perintah yang diberikan dalam bahasa manusia biasa. Dengan
kata lain, komputer dapat memahami manusia.
b. Pembangkitan bahasa alami, sering disebut juga sintesa suara, yang membuat
komputer dapat membangkitkan bahasa manusia biasa sehingga manusia dapat
memahami komputer secara mudah.

 Pemahaman Ucapan/Suara (Speech/Voice Understanding), adalah teknik agar
komputer dapat mengenali dan memahami bahasa ucapan. Proses ini mengijinkan
seseorang berkomunikasi dengan komputer dengan cara berbicara kepadanya. Istilah
“pengenalan suara” mengandung arti bahwa tujuan utamanya adalah mengenai kata
yang diucapkan tanpa harus tahu artinya, di mana bagian itu merupakan tugas
“pemahaman suara”. Secara umum prosesnya adalah usaha untuk menerjemahkan apa
yang diucapkan seorang manusia menjadi kata-kata atau kalimat yang dapat
dimengerti oleh komputer.
 Sistem Sensor dan Robotika. Sistem sensor, seperti sistem visi dan pencitraan, serta
sistem pengolahan sinyal, merupakan bagian dari robotika. Sebuah robot, yaitu
perangkat elektromekanik yang diprogram untuk melakukan tugas manual, tidak
semuanya merupakan bagian dari AI.

 Komputer Visi (Computer Vision), merupakan kombinasi dari pencitraan,
pengolahan citra, pengenalan pola serta proses pengambilan keputusan. Tujuan utama
dari komputer visi adalah untuk menerjemahkan suatu pemandangan. Komputer visi
banyak dipakai dalam kendali kualitas produk industri.

EVALUASI

Case: Dunia diambil alih Kecerdasan Buatan?
Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence, disingkat AI, 10 tahun yang lalu mungkin
masih menjadi bahan guyonan di masyarakat. Kini Anda telah menyadarinya, istilah AI
menjadi tren di mana-mana. AI bisa dikatakan menjadi kata kunci menarik di kalangan bisnis
dan industri.


Bagaimana pandangan Anda terhadap isu ini? Jelaskan dampaknya!



Jelaskan Definisi dari Kecerdasan Buatan menurut Pandangan Saudara!



Jelaskan Sub disiplin ilmu apa yang berkembang dari Kecerdasan Buatan!



Cari dan Jelaskan contoh aplikasi kecerdasan buatan, dan jelaskan fungsi dari aplikasi
tersebut!

MODUL AI
REPRESENTASI PENGETAHUAN
SUB CAPAIAN MATAKULIAH (CPMK)

M 2:

Mahasiswa mengetahui, memahami dan dapat membuat representasi pengetahuan
berdasarkan rules

KOMPETENSI UTAMA (KU)

KU 1: Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks
pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang
keahliannya
KU 2: Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
KU 3: Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan
teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan
keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka
menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik
hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya
dalam laman perguruan tinggi
KU 4: Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau
laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi
KU 5: Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di
bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data
KU12: Mampu mengimplementasikan prinsip keberlanjutan (sustainability) dalam
mengembangkan pengetahuan

KOMPETENSI KEAHLIAN (KK)

KK 1:
KK 2:

Mampu mengimplementasikan, menganalisis, dan mengevaluasi penerapan
teknologi informasi dalam berbagai bidang aplikasi
Mampu mengimplementasikan, menganalisis, mengevaluasi dan membangun sistem
cerdas pada berbagai bidang aplikasi

URAIAN MATERI

Definisi Representasi Pengetahuan
Representasi dimaksudkan untuk menangkap sifat-sifat penting problema & membuat
informasi tersebut. dapat diakses oleh prosedur pemecahan permasalahan.Bahasa
representasi harus dapat membuat

seorang pemrogram mampu mengekspresikan

pengetahuan yang diperlukan untuk mendapatkan solusi permasalahan.
Banyak cara untuk merepresentasikan pengetahuan (fakta) dalam program AI. Ada
dua entiti yang perlu diperhatikan:
1. Fakta: kejadian sebenarnya. Fakta inilah yang akan kita representasikan.
2. Representasi dari fakta. Dari representasi ini, kita akan dapat memanipulasinya.
Dalam representasi sebuah fakta yang kita gunakan dalam sebuah program, kita juga
harus konsisten dengan representasi yang menggunakan bahasa natural (bahasa Inggris).
Representasi yang baik, harus:
 Mengemukakan hal secara eksplisit
 Membuat masalah menjadi transparan
 Komplit dan efisienMenampilkan batasan-batasan alami yang ada
 Menekan/menghilangkan detil-detil yang diperlukan
 Dapat dilakukan komputasi (ada batasan/konstraint)
Secara singkat, representasi pengetahuan diklasifikasikan menjadi 4 kategori:
1. Representasi logika: Representasi jenis ini

menggunakan ekspresi-ekspresi

dalam logika formal untuk merepresentasikan basis pengetahuan
2. Representasi prosedural: Representasi menggambarkan pengetahuan kumpulan
instruksi untuk memecahkan suatu problema.
3. Representasi network: Representasi ini menangkap pengetahuan sebagai graf
dimana simpul-simpulnya menggambarkan obyek atau konsep

dari problema yang

dihadapi, sedangkan edgenya menggambarkan hubungan atau asosiasi antar merek.
4. Representasi terstruktur: Representasi terstruktur memperluas network dengan cara
membuat setiap simpulnya menjadi sebuah struktur data kompleks

Dengan representasi, banyak hal yang akan kita dapatkan dalam kita menyelesaikan
suatu permasalahan. Di bawah ini adalah beberapa keuntungan yang akan kita dapatkan
ketika kita membuat representasi pengetahuan, yaitu:
a. Dengan representasi yang baik, membuat objek dan relasi yang penting menjadi
jelas.
b. Representasi menyingkap constraint(batasan) dalam suatu permasalahan. Kita
dapat mengungkapkan pengaruh sebuah objek atau relasi terhadap objek atau relasi
yang lain.
c. Dengan representasi kita akan dapatkan objek dan relasi secara bersama-sama. Kita
akan dapat melihat semua yang kita inginkan dalam satu waktu.
d. Kita dapat menghilangkan semua komponen yang tidak berhubungan dengan
permasalahan yang sedang kita selesaikan. Atau kita dapat menyembunyikan
beberapa informasi yang tidak kita butuhkan untuk sementara, dan pada saat kita
membutuhkannya kita dapat menampilkan kembali.
e. Dengan representasi akan membuat permasalahan yang sedang kita selesaikan
menjadi transparan. Kita akan memahami permasalahan yang kita selesaikan.
f.

Dengan representasi kita akan dapat menyingkap suatu permasalahan secara
lengkap, sehingga permasalahan dapat diselesaikan.

g. Dengan representasi akan membuat permasalahan menjadi ringkas. Kita akan
berpikir ringkas (merepresentasikan apa yang ingin kita representasikan secara
efficient).
h. Dengan representasi, maka akan menjadikan pekerjaan kita menjadi cepat. Dan
yang penting
i.

Dengan representasi, menjadikan permasalahan yang kita selesaikan dapat
terkomputerisasi. Dengan representasi ini kita akan dapat melakukan prosedurprosedur dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

Disamping keuntungan-keuntungan diatas satu hal yang menjadi prinsip dalam
representasi pengetahuan adalah Jika suatu permasalahan dideskripsikan dengan
menggunakan representasi yang tepat, maka dapat dipastikan
tersebut dapat diselesaikan.

bahwa

permasalahan

Representasi Ruang Keadaan
1.

Graph Keadaan
a. Terdiri dari node yang menunjukkan keadaan yaitu keadaan awal dan
keadaan baru yang akan dicapai.
b. Node dihubungkan dengan menggunakan arc/edge/busur yang diberi panah.
c. Graph mendefinisikan kondisi tujuan (state goal), yg merupakan solusi dari
cakupan sebuah persoalan.
d. State space mencari karakteristik pemecahan soal, sebagai proses dari
menemukan sebuah path/jalur dari state awal sampai state tujuan.

2.

State Space
State space dapat direpresentasilan dengan 4 komponen:
a. N : himpunan dari node graph yang berkorespondensi ke node-node dalam
sebuah proses pemecahan persoalan
b. A : himpunan dari arc/edge antara node-node yang berkorespondensi ke
langkah-langkah dalam sebuah proses pemecahan persoalan
c. S : himpunan bagian yang tidak kosong dari N, terdiri dari start state.
d. GD : himpunan bagian yang tidak kosong dari N, terdiri dari goal state.

3.

Path Solusi
Path Solusi merupakan sebuah path yang melalui graph dari node S menuju node
GD

Contoh dalam permasalahan perjalanan seorang pedagang (Travelling Sales Person
Problem) dari kota M menuju kota T dengan cost minimal.

Pohon Pencarian (Search Tree):
a. Struktur pohon digunakan untuk menggambarkan keadaan secara hierarkis.
b. Node yang terletak pada level-0 disebut root/akar : menunjukkan keadaan &
memiliki beberapa percabangan yg disebut child/anak.
c. Node yang tidak memiliki anak disebut leaf/daun, yang menunjukkan akhir
pencarian; dapat berupa tujuan (goal) atau jalan buntu (dead end).

Pohon OR/AND
Masalah M dicari solusinya dengan 4 kemungkinan, yaitu A OR B OR C OR D

Masalah M hanya dapat diselesaikan dengan A AND B AND C AND D

Dengan menggunakan pohon OR/AND tujuan yang dicapai sebelumnya bisa
dipersingkat hanya sampai level-2 saja.

Contoh Kasus:
Ada 2 ember masing-masing berkapasitas 4 galon (ember A) dan 3 galon (ember B). Ada
pompa air yang digunakan untuk mengisi air pada ember tersebut. Bagaimana dapat
mengisi tepat 2 galon air dalam ember berkapasitas 4 galon ?
Penyelesaian :
1. Identifikasi ruang keadaan (state space)
•

Permasalahan dapat digambarkan dengan himpunan pasangan bilangan
bulat:

•

X = jumlah air yg diisi ke ember 4 galon (ember A)

•

Y = jumlah air yg diisi ke ember 3 galon (ember B)

•

Ruang keadaan = (x,y) sedemikian sehingga x ∈ {0,1,2,3,4} dan y
∈ {0,1,2,3}

2. Keadaan awal & tujuan
•

Keadaan awal : kedua ember kosong = (0,0)

•

Tujuan : ember 4 galon berisi 2 galon air = (2,n) dengan sembarang n

3. Keadaan ember
•

•

Keadaan ember bisa digambarkan sebagai berikut:

4. Aturan-aturan
•

Diasumsikan kita dapat mengisi ember air dari pompa air, membuang air
dari ember ke luar, menuangkan air dari ember satu ke ember lain. Maka
dapat dibuat aturan:

5. Representasi ruang keadaan dengan search tree.

EVALUASI

Seorang petani akan menyeberangkan seekor kambing, seekor serigala, sayuran dengan
sebuah perahu yang melalui sungai. Perahu hanya bisa memuat petani & satu penumpang
yang lain (kambing, serigala, atau sayuran). Jika ditinggalkan petani tersebut, maka sayuran
dimakan kambing dan kambing akan dimakan serigala.
Penyelesaian :
1. Identifikasi ruang keadaan


Permasalahan

ini

dapat

dilambangkan

dengan

(jumlah

kambing,jumlah

serigala,jumlah sayuran,jumlah perahu).


Contoh : daerah asal (0,1,1,1) = daerah asal tidak ada kambing, ada serigala, ada
sayuran,ada perahu

2. Keadaan awal & tujuan
1. Keadaan awal, pada kedua daerah :
1. daerah asal = (1,1,1,1)
2. daerah seberang = (0,0,0,0)
2. Keadaan tujuan, pada kedua daerah :
1. daerah asal = (0,0,0,0)
2. daerah seberang = (1,1,1,1)
3. Aturan-aturan

4. Tentukan solusinya?

MODUL AI
KONSEP PENALARAN LOGIKA
SUB CAPAIAN MATAKULIAH (CPMK)

M 3:

Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Konsep Penalaran Logika

KOMPETENSI UTAMA (KU)

KU 1: Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks
pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang
keahliannya
KU 2: Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
KU 3: Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan
teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan
keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka
menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik
hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya
dalam laman perguruan tinggi
KU 4: Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau
laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi
KU 5: Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di
bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data
KU12: Mampu mengimplementasikan prinsip keberlanjutan (sustainability) dalam
mengembangkan pengetahuan

KOMPETENSI KEAHLIAN (KK)

KK 1:
KK 2:

Mampu mengimplementasikan, menganalisis, dan mengevaluasi penerapan
teknologi informasi dalam berbagai bidang aplikasi
Mampu mengimplementasikan, menganalisis, mengevaluasi dan membangun sistem
cerdas pada berbagai bidang aplikasi

URAIAN MATERI

Pengertian Umum Logika
Logika adalah bentuk representasi pengetahuan yang paling tua. Logika membentuk
kesimpulan atau menarik suatu inferensi berdasarkan fakta yang telah ada. Proses logika
berupa premis atau fakta-fakta yang diakui kebenarannya sehingga dengan melakukan
penalaran pd proses logika dapat dibentuk suatu inferensi yang benar juga.

Sejarah Singkat Logika
Ahli logika pertama, filosofi dan saintis : Aristoteles (384-322 SM) dari Yunani.
Mengembangkan teori yg dikenal dengan silogisme atau logika klasik, dengan dua premis
dan satu konklusi.
Contoh :


Premis : semua laki-laki adalah makhluk hidup



Premis : Socrates adalah laki-laki



Konklusi : Socrates adalah makhluk hidup

Contoh diatas dapat dikonversikan ke :


Semua L  H



SL



Maka : S H

2000 tahun kemudian dikembangkan logika modern oleh George Boole dan De Morgan yg
disebut Logika Simbolik. Berinteraksi dengan konsep abstraksi ke dalam simbol-simbol &
terkoneksi dengan operator tertentu. Contoh:
If

P is true
Q is false

Then P or Q is True
P and Q is false

Simbol logika terdapat 2 perbedaan:
a. Logika proposisi
Proposisi adalah suatu pernyataan yang dapat bernilai Benar atau Salah
b. Kalkulus Predikat
Memasukkan hubungan antara objek-objek dan kelas-kelas dari objek.
Logika Proposional
Logika proposional berupa kalimat-kalimat lengkap dari fakta atau kenyataan. Suatu
pernyataan yang dapat bernilai Benar atau Salah. Contoh :


Hari ini Hujan



Besok hari Kamis

Menggunakan operator untuk menghubungkan proposisi.


Prioritas 1. Negasi

"~"



Prioritas 2. And/Konjungsi

“∧”



Prioritas 3. OR/Disjungsi

“∨”



Prioritas 4. Implikasi

“→”



Prioritas 5. Biimplikasi

“↔”



Prioritas 5. Ekuivalensi

“≡”

Kata, frasa dan kalimat  menyajikan dan menalar tentang properti dan relasinya.
Komponen utama :
 Predikat : relasi atau property
 Argumen : simbol untuk objek
 Menyajikan karakteristik individu atau kelompok
Simbol proposisional Kalculus:
•

P, Q, R, S, .. : simbol propositional

•

true, false

: simbol kebenaran

•

¬⋁⋀→≡

: simbol penghubung

Kalimat Logika Proposional
Kalimat logika proposional merupakan kalimat legal dari logika proposisi. Suatu
kalimat dalam bentuk WFF jhj dapat dibentuk simbol legal melalui beberapa aturan di atas.
Simbol ( ) dan [ ] digunakan untuk:


Mengelompokkan subekspresi



Mengatur urutan dalam mengevaluasinya dan dalam memaknainya

Kalimat logika proposional memiliki ketentuan sebagai berikut:
1. Setiap simbol logika proposisi dan simbol kebenaran.
2. Negasi dari suatu kalimat logika proposisi
3. Konjungsi (and) dari dua kalimat logika proposisi
4. Disjungsi (or) dari dua kalimat logika proposisi
5. Implikasi dari satu kalimat logika proposisi ke kalimat logika proposisi
6. Ekuivalensi dari dua kalimat logika proposisi
Contoh:
•

P Q ; P dan Q disebut conjunct

•

P Q ; P dan Q disebut disjunct

•

P → Q : P disebut premis dan Q disebut konsekuen

Makna Semantik Logika Proposisional


Simbol logika proposisi -> pernyataan



Contoh:
P : “it is raining”
Q : “I live in a brown house”



Pemberian nilai kebenaran dari suatu kalimat propositional -> interpretasi -> deklarasi
(assertion) -> Simbol true = T dan simbol false = F



Interpretasi atau nilai kebenaran kalimat didefinisikan sebagai:
a.

negasi P: T jhj P false dan F jhj P true

b.

konjungsi: T jhj kedua kalimat true

c.

disjungsi: T jhj cukup salah satu kalimat true

d.

implikasi: F jhj kalimat premis true dan konsekuen false

e.

ekuivalensi: T jhj keduanya true

Tabel Kebenaran
•

Daftar semua kemungkinan nilai dari proposisi tunggal dan pemberian nilai untuk
ekspresi yang ada.

•

Digunakan untuk menilai gabungan proposisi

•

Beberapa aturan untuk melakukan pembuktian ekuivalensi:
 ¬(¬P) ≡ P
 (P ∨ Q) ≡ (¬P ∨ ¬Q)
 Kontrapositif: (P → Q) ≡ (¬P → ¬Q)
 De Morgan: ¬(P ∨ Q) ≡ ¬P ∧ ¬Q dan ¬(P ∧ Q) ≡ ¬P ∨ ¬Q
 Komutatif: (P ∧ Q) ≡ (Q ∧ P) dan (P ∨ Q) ≡ (Q ∨ P)
 Asosiatif: ((P ∧ Q) ∧ R) ≡ (P ∧ (Q ∧ R))
 Asosiatif: ((P ∨ Q) ∨ R) ≡ (P ∨ (Q ∨ R))
 Distributif: P ∨ (Q ∧ R) ≡ (P ∨ Q) ∧ (P ∨ R)
 Distributif: P ∧ (Q ∨ R) ≡ (P ∧ Q) ∨ (P ∧ R)

Contoh:
•

Dua ekspresi dianggap ekuivalen jhj semua nilai yang diberikan tabel kebenaran
bernilai sama.

•

Dengan menggunakan tabel kebenaran, buktikan bahwa
(¬P ⋁ Q) ≡ (P → Q )

Kalkulus Predikat
Kalkulus Predikat adalah Bagaimana menyatakan assertion yang tunggal dengan logika
proposisional -> kalkulus predikat. Contoh:
bagaimana menyatakan kalimat “it rained on Tuesday”.

◦ Propositional calculus: P
◦ Predicate calculus: weather(tuesday, rain)
•

Predicate calculus juga bisa berisi variabel.

Contoh: weather(X,rain)
•

Kalkulus predikat / predicate calculus / predicate logic / First-Order Logic

•

Merepresentasikan hal-hal yang tidak dapat direpresentasikan oleh logika proposisi 
untuk masalah kompleks

•

Representasi fakta-fakta sebagai suatu pernyataan disebut wff (well-formed formula)

•

4 komponen penting:
o Objects : sesuatu dengan identitas individual (people, houses, colors)
o Properties: sifat yang membedakannya dari object lain (red, circle, …)
o Relations: hubungan antar objek (brother of, bigger than, part of…)
o Function: relasi yang mempunyai satu nilai (father of, best friend, …)

Simbol Kalkulus Predikat
•

Alfabet yang menyusun simbol predicate calculus terdiri dari:
1. Himpunan karakter, baik huruf besar maupun kecil
2. Himpunan angka, 0,1,…,9
3. Garis bawah _

•

Simbol di kalkulus predikat diawali dengan satu huruf dan diikuti oleh karakter
legal lainnya.

•

Karakter legitimate meliputi : a R 6 9 p _ z

•

Improper symbol:
tanda kurung ( )

•

koma ,

titik .

Contoh karakter yang tidak diperbolehkan:
#%@/&“”

•

Kalkulus predikat yang legitimate meliputi:

George
•

tom_and_jerry bill

XXX

friends_of

Contoh string yang tidak diperbolehkan:

3 jack
•

fire3

“no blanks allowed”

aad%cd

***71

duck!

Contoh:
apakah l(g,k) ekuivalen dengan likes(george, kate) ?

Aritas menunjukkan jumlah elemen yang ada didalam domain yg berada didalam tanda
kurung dan dipisahkan dengan koma.

Contoh : aritas 1 : father (david)
aritas 2 : f(x,y)
Simbol KalkulusPredikat:
1. Simbol kebenaran true dan false
2. Simbol konstan adalah simbol ekspresi dengan karakter awal adalah huruf besar
3. Simbol variabel adalah simbol ekspresi dengan karakter awal adalah huruf kecil
4. Simbol fungsi adalah simbol ekspresi dengan karakter awal adalah huruf kecil.Fungsi
dilengkapi dengan aritas yang mengindikasikan banyaknya elemen domain yang
dipetakan ke setiap elemen range. Ekspresi fungsi terdiri dari konstanta fungsi aritas
n, diikuti n term 𝑡1 , 𝑡2 , … ,𝑡𝑛 yang ada di dalam tanda kurung dan dipisahkan oleh
tanda koma.
Term kalkulus predikat adalah konstanta, variable atau fungsi.
Tata Bahasa Kalkulus Predikat
•

Constant .
o Ditulis menggunakan huruf besar: A, 𝑋1 , Anto

•

Variable.
o Ditulis menggunakan huruf kecil: a, x, s,…
o Menyatakan simbol yg dapat digantikan oleh konstanta apapun

•

Predicate.
o Menyatakan relasi khusus dalam suatu model.
o Mis: Berwarna  predicate yg memiliki beberapa nilai
o Contoh: Berwarna(Tasku,Biru), Berwarna(Celanamu,Hitam), dsb

•

Function.
o Relasi yang hanya memiliki satu nilai. Contoh IbuKandung.
o IbuKandung(Ana,Anton)

•

Terms.
o Ekspresi logika yang mengacu pada sebuah objek.
o Bisa berupa constant, variable, atau function

•

Atomic sentence.

o Dapat dibentuk dari Predicate(Term, …) atau Term=Term.
o Mis: Sepatu(Anto), Saudara(Andi, Anto), Memberi(Andi,Anto,KueCokelat),
Saudara(Andi)=Anto, dsb

Contoh Kasus :
•

Contoh: bagaimana menyatakan kalimat “Hari rabu hujan” ?
o Hujan(Rabu)
o Cuaca(Rabu,Hujan)
o Dapat pula berisi variabel
o Cuaca(x,Hujan)

•

Bagaimana predicate calculus dari:
o Jika rabu tidak hujan, Tomy pergi ke gunung
o Diana adalah nenek dari ibu Amir
o Mahasiswa berada didalam kelas
o Johan suka Maria; Ramon suka Maria (Bila Johan = x, Maria = y, Ramon = z)
o

If it doesn’t rain on Monday, Tom will go to the mountains

Jawab
o ¬𝐻𝑢𝑗𝑎𝑛(𝑅𝑎𝑏𝑢 ) → 𝑃𝑒𝑟𝑔𝑖(𝑇𝑜𝑚𝑦, 𝐺𝑢𝑛𝑢𝑛𝑔)
o 𝑁𝑒𝑛𝑒𝑘(𝐷𝑖𝑎𝑛𝑎, 𝐼𝑏𝑢(𝐴𝑚𝑖𝑟)
o 𝐷𝑖𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚(𝑀𝑎ℎ𝑎𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎, 𝐾𝑒𝑙𝑎𝑠)
o 𝑆𝑢𝑘𝑎(𝑥, 𝑦) ∧ 𝑆𝑢𝑘𝑎(𝑧, 𝑦) → ¬𝑆𝑢𝑘𝑎(𝑥, 𝑧)
o ¬𝑤𝑒𝑎𝑡ℎ𝑒𝑟(𝑟𝑎𝑖𝑛, 𝑚𝑜𝑛𝑑𝑎𝑦) → 𝑔𝑜(𝑡𝑜𝑚, 𝑚𝑜𝑢𝑛𝑡𝑎𝑖𝑛)

Ekspresi Quantifier
•

Quantifiers merupakan notasi yang memungkinkan kita untuk mengkuantifikasi
(menghitung) seberapa banyak objek di semesta pembicaraan yang memenuhi suatu
predikat.

•

“∀” berarti FOR∀LL (semua) atau universal quantifier. ∀xP(x) berarti untuk semua x
di semesta pembicaraan, P berlaku.

•

“∃” berarti ∃XISTS (terdapat) atau existential quantifier. ∃x P(x) berarti terdapat x di
semesta pembicaraan. (bisa1 atau lebih) dimana P(x) berlaku.

•

Contoh :

•

S(X) : X adalah seorang mahasiswa IT

•

G(X) : X adalah seorang yang pandai

•

Apakah arti dari ∀x (S(x) → G(x)) ?

•

“Jika x adalah mahasiswa IT, maka x adalah seorang yang pandai”

•

atau

•

“Semua mahasiswa IT pandai.”

•

Universal quantifiers (∀).

•

•

•

Menyatakan sesuatu yg bersifat umum.

•

Dibaca “For All”

•

Mis: ∀𝑥 𝐴𝑛𝑎𝑘𝐾𝑒𝑐𝑖𝑙(𝑥 ) → 𝑆𝑢𝑘𝑎(𝑥, 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛)

Existential quantifiers(∃).
•

Menyatakan sesuatu yg bersifat sebagain

•

Dibaca “There Exist”

•

Mis: ∃𝑥 𝐴𝑛𝑎𝑘𝐾𝑒𝑐𝑖𝑙(𝑥) → 𝑆𝑢𝑘𝑎(𝑥, 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛)

Hubungan antara ∀ dan ∃.
•

Keduanya memiliki hubungan yg kuat melalui negasi.

•

Mis: “Semua anak kecil suka permen” ekivalen dengan “Tidak ada anak kecil
yg tidak suka permen”.

•

∀𝑥 𝑆𝑢𝑘𝑎(𝑥, 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛 ) → ¬∃𝑥 ¬𝑆𝑢𝑘𝑎(𝑥, 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛)

Kalimat Predikat
Setiap kalimat atomik adalah kalimat.
1. Jika s adalah kalimat, maka negasinya, ¬s juga kalimat
2. Jika 𝑠1 dan 𝑠2 adalah kalimat, maka konjungsinya, 𝑠1 ∧ 𝑠2 juga kalimat
3. Jika 𝑠1 dan 𝑠2 adalah kalimat, maka disjungsinya, 𝑠1 ∨ 𝑠2 juga kalimat
4. Jika 𝑠1 dan 𝑠2 adalah kalimat, maka implikasinya, 𝑠1 → 𝑠2 juga kalimat
5. Jika 𝑠1 dan 𝑠2 adalah kalimat, maka ekuivalensinya, 𝑠1 ≡ 𝑠2 juga kalimat
6. Jika X adalah variabel dan s adalah kalimat, maka ∀ 𝑋 𝑠 juga kalimat
7. Jika X adalah variabel dan s adalah kalimat, maka ∃ 𝑋 𝑠 juga kalimat
Contoh:
Diketahui domain permasalahan adalah kumpulan relasi
kekeluargaan berikut:
mother(eve,abel)

mother(eve,cain)
father(adam,abel)
father(adam,cain)
father(adam,cain)
1. ∀X∀Y father(X,Y) ⋁ mother(X,Y) → parent(X,Y)
2. ∀X∀Y ∀Z parent (X,Y) ⋁ parent (X,Z) → sibling(Y,Z)
Jadi:
Predikatnya adalah….
Implikasi -> menyimpulkan -> algoritma inference
semantik predicate calculus -> inference rule

EVALUASI

Case 1:
Tuliskan ke dalam kalkulus predikat:
1. Fred is a Puddle
2. Sam is Fred’s master
3. The day is Saturday
4. It is cold on Saturday
5. Fred is Trained
6. Spaniels are good dog and so are trained Puddles
7. If a dog is a good dog and has a master then he will be his master
8. If it is Saturday and warm, then Sam is at the park
9. If it is Saturday and not warm, then Sam is at museum

Case 2:
1. Dito adalah seorang mahasiswa
2. Dito masuk jurusan informatika
3. Setiap mahasiswa informatika pasti mahasiswa teknik
4. Kalkulus adalah matakuliah yang sulit
5. Setiap mahasiswa teknik pasti akan suka kalkulus atau akan membencinya
6. Setiap mahasiswa pasti akan suka terhadap suatu matakuliah
7. Mahasiswa yang tidak pernah hadir pada matakuliah sulit, maka mereka pasti tidak
suka terhadap matakuliah tersebut.
8. Dito tidak pernah hadir kuliah matakuliah kalkulus

MODUL AI
KONSEP REPRESENTASI TERSTRUKTUR
SUB CAPAIAN MATAKULIAH (CPMK)

M 4:

Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep Representasi Terstruktur

KOMPETENSI UTAMA (KU)

KU 1: Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks
pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang
keahliannya
KU 2: Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
KU 3: Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan
teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan
keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka
menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik
hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya
dalam laman perguruan tinggi
KU 4: Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau
laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi
KU 5: Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di
bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data
KU12: Mampu mengimplementasikan prinsip keberlanjutan (sustainability) dalam
mengembangkan pengetahuan

KOMPETENSI KEAHLIAN (KK)

KK 1:
KK 2:

Mampu mengimplementasikan, menganalisis, dan mengevaluasi penerapan
teknologi informasi dalam berbagai bidang aplikasi
Mampu mengimplementasikan, menganalisis, mengevaluasi dan membangun sistem
cerdas pada berbagai bidang aplikasi

URAIAN MATERI

Representasi Struktur
Representasi Struktur merupakan Pengetahuan yang diperlukan untuk pemecahan
masalah memerlukan cara representasi yang lebih kompleks dari formula logika predikat.
Antar pengetahuan memiliki hubungan yang unik. Hubungan dapat berupa antara komponen
dari suatu kegiatan/kejadian, antara objek kejadian atau pendapat suatu kejadian. Sehingga,
dalam cara representasi ini, pengetahuan merupakan satu kumpulan fakta-fakta dengan
kaidah yang berlaku diantara fakta-fakta dalam semesta masalah. Representasi Struktur
dibutuhkan untuk menangkap sifat-sifat penting masalah dan mempermudah prosedur
pemecahan masalah dalam mengakses informasi.
Beberapa cara yang digunakan:
o Jaringan Semantik (Semantic Network) : menunjukkan hubungan antara
objek-objek dalam suatu kejadian
o Kaidah/Sistem Produksi (Production Rule) : melukiskan hubungan antar
komponen-komponen suatu kegiatan/kejadian
o Kerangka (Frame) : melukiskan pendapat-pendapat / sudut pandang suatu
objek
o Skrip (script) : melukiskan deretan kegiatan dalam suatu kejadian

Jaringan Semantik (Semantic Network)
Semantic Network adalah representasi yang mengekspresikan solusi permasalahan
dengan menggunakan network (graph berarah). Di dalamnya digunakan node (simpul)
untuk merepresentasikan suatu kondisi, dan arc (link) untuk merepresentasikan relasi antar
simpul. Semantic Network ini adalah representasi yang bersifat:
•

Lexically, di dalamnya terdapat node(simpul), link dan batasan-batasan khusus dari
permasalahan.

•

Structurally, masing-masing link akan terkoneksi dari simpul yang paling depan
(head node) sampai simpul yang paling belakang (tail node).

•

Semantically, semua simpul dan link merepresentasikan permasalahan tetap berada
dalam batasannya.

Sebagai contoh adalah permasalahan petani, serigala, angsa dan padi. Seorang petani

ingin memindah dirinya sendiri, seekor serigala, seekor angsa gemuk, dan seikat padi yang
berisi menyeberangi sungai. Sayangnya, perahunya sangat terbatas; dia hanya dapat
membawa satu objek dalam satu penyeberangan. Dan lagi, dia tidak bisa meninggalkan
serigala dan angsa dalam satu tempat, karena serigala akan memangsa angsa. Demikian
pula dia tidak bisa meninggalkan angsa dengan padi dalam satu tempat.
Mendeskripsikan permasalahan di atas dengan menggunakan bahasa natural
bukanlah cara yang tepat. Dalam hal ini, kita dapat menggunakan Semantic Network
untuk merepresentasikannya.
Contoh 1:
•

All Hobbits are Little-person
isa
HOBBIT

LITTLE-PERSON

•

All Hobbits are a Little-person, and Bilbo is a Hobbit

•

Sehingga dari 2 fakta diatas dapat disimpulkan bahwa, Bilbo is a Little-Person.

•

Inheritance hierarchy : menarik kesimpulan yg mungkin.

Contoh 2:
•

All Hobbit are Little-Person, Bilbo is a Hobbit, and Hobbits have big-toes.

•

Sehingga dapat disimpulkan bahwa,
o Bilbo has big-toes
o Some Little-person has big-toes

Frame
Dengan menggunakan representasi network, kita melihat pengetahuan diatur
menggunakan penghubung . Selain dengan network kita dapat mengatur pengetahuan ke
dalam unit-unit yang lebih kompleks yang menggambarkan situasi atau obyek yang rumit
dalam domain. Unit-unit ini disebut bingkai (frame). Frame ditemukan oleh Marvin
Minsky pada tahun 1974 merupakan kumpulan pengetahuan tentang suatu obyek tertentu,
peristiwa, lokasi, situasi dll. Frame memiliki slot yang menggambarkan rincian (atribut)
dan karakteristik obyek.
Frame memiliki slot untuk menggambarkan rincian dan karakteristik objek, yang
merupakan atribut untuk mendeskripsikan pengetahuan berupa kejadian, lokasi, situasi
ataupun elemen-elemen lain. Slot mentriger aksi, yang memunculkan situasi baru.
•

Slot dalam suatu frame dapat berisi:
o Informasi untuk memilih suatu frame dalam suatu situasi
o Relationship diantara frame satu dengan frame yg lain
o Informasi procedural untuk menggambarkan struktur yang digambarkan
o Slot tergantung pendefinisian terhadap knowledge
o Blank slot – left blank setidaknya dibutuhkan untuk suatu tugas tertentu
o Frame yang lain, akan membentuk suatu hierarki.
o Default information, berupa konstanta.

Contoh:

Script
Script hapir sama dengan frame; frame menggambarkan objek, script menggambarkan
urutan peristiwa. Script merupakan gambaran pengetahuan berdasarkan karakteristik yang
sudah dikenal sebagai penglaman-pengalaman yang menggambarkan urutan peristiwa.
Terdapat 6 elemen script :
1. Kondisi input : start, awal, kondisi yang harus sudah dipenuhi sebelum terjadi
2. Track : variasi kemungkinan yang terjadi
3. Prop : objek yang digunakan dalam suatu peristiwa
4. Role : peran dalam suatu peristiwa
5. Scene : adegan dalam suatu peristiwa
6. Hasil : kondisi setelah terjadinya urutan persitiwa

Contoh:
Script Restoran

EVALUASI

Case 1:
Burung kenari adalah seekor burung yang dapat bernyanyi dan mempunyai bulu berwarna
kuning. Sedangkan burung Unta adalah seekor burung yang tidak dapat terbang namun
mempunyai badan yang tinggi. Pada umumnya burung adalah hewan yang dapat terbang,
mempunyai sayap dan mempunyai bulu. Sesuatu dikatakan hewan jika mereka dapat
bernafas, mempunyai kulit dan dapat bergerak, sebagai contoh burung, ikan dan serangga.
Sajikan informasi sebagai pengetahuan bagi sistem kecerdasan buatan, dengan menggunakan
Semantic Networks.
Case 2:
Sajikan deskripsi tentang suatu kursi sebagai suatu knowledge dalam bentuk frame. Dimana
perlu diketahui kursi yang berfungsi sebagai tempat duduk memiliki ciri khusus (secara
umum) dan terdapat berbagai macam jenis kursi.

MODUL AI
ALGORITMA PENCARIAN
SUB CAPAIAN MATAKULIAH (CPMK)

M 5:

Mahasiswa mampu menjelaskan konsep Teknik Pencarian Buta (Blind Search) dan
Teknik Pencarian Heuristik

KOMPETENSI UTAMA (KU)

KU 1: Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks
pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang
keahliannya
KU 2: Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
KU 3: Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan
teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan
keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka
menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik
hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya
dalam laman perguruan tinggi
KU 4: Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau
laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi
KU 5: Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di
bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data
KU12: Mampu mengimplementasikan prinsip keberlanjutan (sustainability) dalam
mengembangkan pengetahuan

KOMPETENSI KEAHLIAN (KK)

KK 1:
KK 2:

Mampu mengimplementasikan, menganalisis, dan mengevaluasi penerapan
teknologi informasi dalam berbagai bidang aplikasi
Mampu mengimplementasikan, menganalisis, mengevaluasi dan membangun sistem
cerdas pada berbagai bidang aplikasi

URAIAN MATERI

Hal penting dalam menentukan keberhasilan sistem cerdas adalah kesuksesan dalam
pencarian. Pencarian = suatu proses mencari solusi dari suatu permasalahan melalui
sekumpulan kemungkinan ruang keadaan (state space). Ruang keadaan merupakan suatu
ruang yang berisi semua keadaan yang mungkin. Untuk mengukur perfomansi metode
pencarian, terdapat empat kriteria yang dapat digunakan :
a. Completeness : apakah metode tersebut menjamin penemuan solusi jika solusinya
memang ada?
b. Time complexity : berapa lama waktu yang diperlukan?
c. Space complexity : berapa banyak memori yang diperlukan
d. Optimality : apakah metode tersebut menjamin menemukan solusi yang terbaik jika
terdapat beberapa solusi berbeda?
Teknik Pencarian
A.

Blind search (Pencarian buta)
Tidak ada informasi awal yang digunakan dalam proses pencarian
1. Pencarian melebar pertama (Breadth – First Search)
2. Pencarian mendalam pertama (Depth – First Search)

B.

Heuristic Seacrh (Pencarian terbimbing)
Adanya informasi awal yang digunakan dalam proses pencarian
1. Pendakian Bukit (Hill Climbing)
2. Pencarian Terbaik Pertama (Best First Search)

Pencarian Buta (Blind Search)
1.

Breadth – First search
Semua node pada level n akan dikunjungi terlebih dahulu sebelum mengunjungi
node-node pada level n+1. Pencarian dimulai dari node akar terus ke level 1 dari kiri
ke kanan, kemudian berpindah ke level berikutnya dari kiri ke kanan hingga solusi
ditemukan.

Keuntungan :
▫

tidak akan menemui jalan buntu, menjamin ditemukannya solusi (jika
solusinya memang ada) dan solusi yang ditemukan pasti yang paling baik jika
ada 1 solusi, maka breadth – first search akan menemukannya, jika ada lebih
dari 1 solusi, maka solusi minimum akan ditemukan.

▫

Kesimpulan : complete dan optimal

Kelemahan :
▫

membutuhkan memori yang banyak, karena harus menyimpan semua
simpul yang pernah dibangkitkan. Hal ini harus dilakukan agar BFS dapat
melakukan penelusuran simpul-simpul sampai di level bawah membutuhkan
waktu yang cukup lama

2.

Depth – First search
Pencarian dilakukan pada suatu simpul dalam setiap level dari yang paling kiri. Jika pada

level yang paling dalam tidak ditemukan solusi, maka pencarian dilanjutkan pada simpul
sebelah kanan dan simpul yang kiri dapat dihapus dari memori. Jika pada level yang paling
dalam tidak ditemukan solusi, maka pencarian dilanjutkan pada level sebelumnya. Demikian
seterusnya sampai ditemukan.

Keuntungan :
▫

membutuhkan memori relatif kecil, karena hanya node-node pada lintasan
yang aktif saja yang disimpan

▫

Secara kebetulan, akan menemukan solusi tanpa harus menguji lebih banyak
lagi dalam ruang keadaan, jadi jika solusi yang dicari berada pada level yang
dalam dan paling kiri, maka DFS akan menemukannya dengan cepat waktu
cepat

Kelemahan :
▫

Memungkinkan tidak ditemukannya tujuan yang diharapkan, karena jika
pohon yang dibangkitkan mempunyai level yang sangat dalam (tak terhingga)
tidak complete karena tidak ada jaminan menemukan solusi

▫

Hanya mendapat 1 solusi pada setiap pencarian, karena jika terdapat lebih dari
satu solusi yang sama tetapi berada pada level yang berbeda, maka DFS tidak
menjamin untuk menemukan solusi yang paling baik tidak optimal.

Pencarian Heuristik
Heuristik adalah sebuah teknik yang mengembangkan efisiensi dalam proses pencarian.
Fungsi heuristik digunakan untuk mengevaluasi keadaan-keadaan problema individual dan
menentukan seberapa jauh hal tersebut dapat digunakan untuk mendapatkan solusi yang
diinginkan. Metode ini menggunakan suatu fungsi yang menghitung estimasi biaya dari suatu
simpul tertentu menuju ke simpul tujuan, disebut fungsi heuristic. Jenis-jenis pencarian
heuristik:
a. Generate and Test
b. Hill Climbing :
i. Simple Hill Climbing
ii. Steepest – Ascent Hill Climbing
c. Best First Search
d. Means-End Analysis, Constraint Satisfaction, etc.

a. Generate and Test
Gabungan antara Depth-First Search dengan pelacakan mundur (backtracking).
Algoritma :
a. Bangkitkan suatu kemungkinan solusi (titik tertentu / lintasan tertentu /
keadaan awal).
b. Uji untuk melihat apakah node tersebut merupakan solusinya dengan cara
membandingkan node tersebut / node akhir dari suatu lintasan yang dipilih
dengan kumpulan tujuan yang diharapkan
c. Jika solusi ditemukan, keluar. Jika tidak, ulangi kembali langkah pertama.
Contoh : “Travelling Salesman Problem (TSP)”.
Contoh : “Travelling Salesman Problem (TSP)”.
Seorang Salesman ingin mengunjungi n kota. Jarak antara tiap-tiap kota sudah
diketahui. Kita ingin mengetahui rute terpendek dimana setiap kota hanya boleh
dikunjungi tepat 1 kali. Misalkan ada 4 kota dengan jarak antara tiap-tiap kota seperti
berikut :
Alur Pencarian

Kemudian, dapat dibuat pohon keputusannya

b. Hill Climbing
Proses

pengujian

yang

dilakukan

dengan

menggunakan

fungsi

heuristik.

Pembangkitan keadaan berikutnya sangat tergantung pada feedback dari prosedur
pengetesan. Tes yang berupa fungsi heuristik akan menunjukkan seberapa baik nilai
terkaan yang diambil terhadap keadaan-keadaan lain yang mungkin. Metode ini
mengeksplorasi keadaan secara depth-first search dengan mencari path yang
bertujuan menurunkan cost untuk ke goal path.
Algoritma :
• Mulai dari keadaan awal (initial state), lakukan pengujian: jika merupakan
tujuan, maka berhenti; dan jika tidak, lanjutkan dengan keadaan sekarang
(current state) sebagai keadaan awal.
• Kerjakan langkah-langkah berikut sampai solusinya ditemukan, atau sampai
tidak ada operator baru yang akan diaplikasikan pada keadaan sekarang:
▫

Cari operator yang belum pernah digunakan; gunakan operator ini untuk
mendapatkan keadaan yang baru.

▫

Evaluasi keadaan baru tersebut.

▫

Jika keadaan baru merupakan tujuan, keluar.

▫

Jika bukan tujuan, namun nilainya lebih baik daripada keadaan sekarang,
maka jadikan keadaan baru tersebut menjadi keadaan sekarang.

▫

Jika keadaan baru tidak lebih baik daripada keadaan sekarang, maka
lanjutkan iterasi.

Operator yang digunakan adalah menukar urutan posisi 2 kota dalam suatu lintasan.
Apabila ada n kota, & ingin mencari kombinasi lintasan, maka akan didapat
kombinasi sebanyak:
Keenam kombinasi ini akan dipakai semuanya sebagai operator, yaitu:
•

Tukar 1,2 = menukar urutan posisi kota ke – 1 dengan kota ke – 2

•

Tukar 2,3 = menukar urutan posisi kota ke – 2 dengan kota ke – 3

•

Tukar 3,4 = menukar urutan posisi kota ke – 3 dengan kota ke – 4

•

Tukar 4,1 = menukar urutan posisi kota ke – 4 dengan kota ke – 1

•

Tukar 2,4 = menukar urutan posisi kota ke – 2 dengan kota ke – 4

•

Tukar 1,3 = menukar urutan posisi kota ke – 1 dengan kota ke – 3

Contoh:
TSP dengan Hill Climbing : Ruang keadaan berisi semua kemungkinan lintasan yag
mungkin.

Maka, Didapatlah lintasan terpendek DBCA =12
c. Best Fisrt Search
Metode ini merupakan kombinasi dari metode depth first search dan breadth first
search.
Algoritma :
•

Mulai dengan OPEN yang hanya berisi keadaan awal

•

Ulangi langkah-langkah berikut hingga tujuan ditemukan atau antrian OPEN
sudah kosong

•

Ambil node terbaik dari OPEN

•

Bangkitkan semua successor-nya

•

Untuk tiap-tiap successor, kerjakan:
-

jika node tersebut belum pernah dibangkitkan sebelumnya,
evaluasi node tersebut dan masukkan ke OPEN;
-

jika node tersebut sudah pernah dibangkitkan sebelumnya,
ubah parent jika lintasan baru lebih baik daripada sebelumnya.

Contoh:
Berikut adalah peta Romania dengan jarak jalan-jalan yang menghubungkan kotakota dalam km. Permasalahannya adalah untuk mencari jalan terdekat dari Arad
menuju kota Bucharest.

Adapun jarak kota-kota terhadap kota Bucharest jika ditarik garis lurus adalah sebagai
berikut :

Permasalahannya adalah untuk mencari jalan terdekat dari kota Arad menuju kota
Bucharest dengan menggunakan metoda Best First Search

Heuristik yang digunakan adalah jarak kota-kota terhadap Bucharest jika ditarik garis
lurus dengan asumsi kota terhubung yang letaknya paling dekat dengan Bucharest
adalah jalan yang paling optimal.
Langkah-langkah penelusurannya adalah
Langkah 1

Langkah 3

Langkah 4

langkah 2

Dari langkah2 diatas, maka didapatkan path solusi dari Arad ke Bucharest adalah:
Arad – Sibiu – Fagarast – Bucharest.
140 + 99 + 221 = 450 km.

EVALUASI

Case 1:

a. Bagaimana rute perjalanan dari Arad ke Bucarest
b. Gunakan teknik pencarian Breadth – First Search & Depth – First Search
c. Lakukan penyederhanaan Tree dengan pohon OR dan pohon AND

Case 2:
Sebuah puzzle berukuran 3X3
Nilai awal :

Goal :

f(n) =g(n) + h(n)
g(n) = kedalaman pohon
h(n) = jumlah angka yang salah posisi
Kerjakan dengan Teknik Best First Search

MODUL AI
KONSEP SISTEM PRODUKSI
SUB CAPAIAN MATAKULIAH (CPMK)

M 6:

Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep sistem produksi

KOMPETENSI UTAMA (KU)

KU 1: Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks
pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang
keahliannya
KU 2: Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
KU 3: Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan
teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan
keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka
menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik
hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya
dalam laman perguruan tinggi
KU 4: Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau
laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi
KU 5: Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di
bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data
KU12: Mampu mengimplementasikan prinsip keberlanjutan (sustainability) dalam
mengembangkan pengetahuan

KOMPETENSI KEAHLIAN (KK)

KK 1:
KK 2:

Mampu mengimplementasikan, menganalisis, dan mengevaluasi penerapan
teknologi informasi dalam berbagai bidang aplikasi
Mampu mengimplementasikan, menganalisis, mengevaluasi dan membangun sistem
cerdas pada berbagai bidang aplikasi

URAIAN MATERI

Komponen Sistem Produksi

Knowledge dalam sistem produksi disajikan sebagai kumpulan aturan (rule)
 Menyatakan sebuah bagian dari problem solving
 Pasangan kondisi-aksi dengan bentuk:
IF [kondisi] THEN [aksi]
Komponen rule:
 Kondisi
 pattern yang menentukan kapan rule digunakan
 Aksi
 menentukan langkah problem solving-nya

Contoh Production Rule
 Jika musim hujan maka membawa payung
IF [musim hujan] THEN [membawa payung]
 Jika mahasiswa membawa kartu ujian atau KTM maka mahasiswa diperbolehkan
ujian
IF [membawa kartu ujian OR ktm]
THEN [diperbolehkan ujian]
 Jika mengalami pusing, demam, dan pilek, maka minum obat aspirin dan istirahat.
IF [kondisi_badan pusing AND demam AND pilek]
THEN [minum_aspirin dan istirahat]
 Jika objek berbentuk 2 dimensi, ada 3 sisi maka termasuk objek segitiga.
IF [objek adalah 2D AND bersisi 3]
THEN [objek segitiga]
Working Memory

Menyimpan kondisi yang ada dalam rule dan informasi dari aksi yang ditimbulkan.
Berisi penjelasan kondisi terbaru dalam proses reasoning

Penjelasannya berupa pattern

(kondisi) yang cocok Jika bagian-bagian kondisi dari rule sesuai dengan isi working memory,
maka aksi pada rule tersebut akan dijalankan Aksi dari production rule didesain untuk
menambahkan isi working memory

Sistem Kendali
 Struktur kendali Production System:
1. Inisialisasi working memory dengan awal deksripsi masalah
2. Jadikan kondisi awal tersebut sebagai kondisi terbaru (pattern) dari proses
reasoning
3. Pattern tersebut dicocokan dengan kondisi yang ada di set of production rule
 subset production rule  conflict set
4. Production di conflict set diset enabled
5. Salah satu dari production di conflict set dipilih (conflict resolution) dan
produksi tersebut diaktifkan (fire)
6. Production di-fire, maka rule nya dijalankan dan mengubah isi dari working
memory.
7. Kemudian kembali ke langkah 3, sampai isi working memory tidak ada yang
sesuai dengan production rule.
 Conflict set: kumpulan production rule yang kondisinya sesuai dengan pattern di
working memory  conflict resolution
 Strategi sederhana:
1. Pilih aturan yang pertama dan sesuai dengan kondisi di working memory
(berada pada urutan terkecil), eksekusi (ambil aksinya) dan kemudian
hilangkan (“nonaktifkan”) rule tersebut.
2. Pilih aturan yang sesuai dengan kondisi di working memory dan paling
kompleks, eksekusi (ambil aksinya) dan kemudian hilangkan (“nonaktifkan”)
rule tersebut.
 Ketika struktur kendali harus menentukan aturan mana yang harus dipilih jika
terdapat lebih dari satu aturan yang diaktivasi dalam satu proses (iterasi).
 Beberapa metode yang bisa digunakan:
 Rangking, mengurutkan aturan berdasarkan prioritas, dan pilih yang
teraktivasi pertama kali.

 Longest matching, pilih aturan yang mempunyai premis (bagian if) yang
terpanjang.
 Priority, tentukan prioritas setiap aturan, dan pilih aturan yang memiliki
prioritas tertinggi.
 Recently, pilih aturan yang baru saja ditambahkan.

Prosedur Kerja Production System

Contoh:
Dari deret huruf “cbaca”, urutkan berdasarkan huruf alfabet.
Misalkan, diketahui Set of Production Rule-nya adalah:
1. ba  ab
2. ca  ac
3. cb  bc
Production System-nya adalah

Strategi Pencarian di Production System
1. Data-driven
 Mulai dari deksripsi masalah kemudian menyimpulkan knowledge baru dari
data tersebut
 Jika bagian kondisi rule cocok dengan beberapa elemen di working memory,
maka aksi rule tersebut dijalankan.
 Jika production rule di formulasikan sebagai logical implication dan bagian
aksi menambahkan assertion ke working memory, maka proses firing rule bisa
dianlogikan seperti inference rule menggunakan modus ponens.
2. Goal-driven
 Mulai dari goal kemudian kembali (backward) ke fakta masalah yang sesuai
dengan goal-nya
 Goal diletakkan di working memory dan dicocokkan dengan aksi rule yang
ada. Kemudian kondisi dari aksi ini dijadikan sebagai sub goal dan mengisi
working memory, kemudian dilakukan pencocokan lagi dengan rule lain,
sampai tidak ada lagi yang sesuai.
 Semua production rule yang aksinya sesuai dengan goal kan membentuk
conflict set.
Contoh 1:
Set of Production Rule (implikasi kalkulus):

Production System-nya menggunakan strategi data-driven dan goal-driven adalah….

Solusi:
Production System-nya menggunakan strategi data-driven:

Production System-nya menggunakan strategi goal-driven

Contoh 2:
Terdapat sistem aturan produksi untuk menentukan jenis pohon berdasarkan
karakteristik yang diketahui, seperti bentuk daun.
Sehingga hanya ada dua operasi yang disediakan oleh interpreter aturan:
a. fungsi untuk mengidentifikasi apakah karakteristik yang dimiliki ada dalam
WM
b.

fungsi aksi untuk mengambil karakteristik sesuai dengan rule yang sesuai.

Dan aturan produksinya:
R1

: IF [loses_leaves]
THEN [decidious]

R2

: IF [keep_leaves]
THEN [evergreen]

R3

: IF [brad_leaf AND NOT ginko]
THEN [angiosperm]

R4

: IF [needle_leaf]

THEN [gymnosperm]
R5

: IF [one_seed_leaf]
THEN [monocotyledon]

R6

: IF [two_seed_leaves]
THEN [dicotyledon]

R7

: IF [monocotyledon OR dicotyledon]
THEN [angiosperm]

R8

: IF [cones]
THEN [gymnosperm]

R9

: IF [2_needle OR 3_needle OR 5_neddle OR clump_needle ]
THEN [needle_leaf]

R10

: IF [angiosperm AND decidious AND serrated_leaf]
THEN [sugar_maple]

R11

: IF [angiosperm AND evergreen AND serrated_leaf]
THEN [American_holly]

R12

: IF [angiosperm AND decidious AND compound_leaf]
THEN [hickory]

R13

: IF [gymnosperm AND evergreen AND 3_needle]
THEN [Ponderasa_pine]

R14

: IF [gymnosperm AND decidious AND clump_needle]
THEN [tamarack]

R15

: IF [gymnosperm AND evergreen AND 5_needle]
THEN [white_pine]

Jika karakteristik yang diketahui:
WM = (cones, clump_needle, loses_leaves)
Maka:
 Iterasi 1
1) Ditemukan aturan yang teraktivasi: R8, R9 dan R1
2) Tidak ada yang redundant
3) Fire rule R1
WM = (decidious,cones,clump_needle,loses_leaves)
 Iterasi 2
1) Ditemukan aturan yang teraktivasi: R1, R8 dan R9
2) Tidak ada yang redundant

3) Karena R1 sudah dinonaktifkan, maka Fire rule R8
WM = (gymnosperm,decidious,cones,clump_needle,loses_leaves)
 Iterasi 3
1) Ditemukan aturan yang teraktivasi: R1, R8, R9 dan R14.
2) Tidak ada yang redundant
3) Karena R1 dan R8 sudah dinonaktifkan, maka Fire rule R9
WM = (needle_leaf, gymnosperm, decidious, cones, clump_needle,
loses_leaves)
 Iterasi 4
1) Ditemukan aturan yang teraktivasi: R1, R4, R8, R9 dan R14
2) R4 dan R8 redundant, sehingga R4 tidak diaktivasi.
3) Karena R1, R4, R8 dan R9 sudah dinonaktifkan, maka yang Fire rule
R14
WM = (tamarack, needle_leaf, gymnosperm, decidious, cones,
clump_needle, loses_leaves)

EVALUASI

Pak Husain adalah seorang pengamat ikan, dia ingin memaparkan tentang bagaimana
mengidentifikasi jenis ikan. Ada beberapa karakteristik ikan yang dapat digunakan untuk
menentukan jenisnya. Ketika ikan bergerak cepat didalam air maka dapat digolongkan ikan
bersifat aktif, sedangkan ikan yang bergerak lambat maka dapat dikatakan bersifat pasif. Ikan
yang makanannya ikan atau serangga atau makanan berbahan daging tergolong ikan
carnivora, namun jika makannya daun kecil atau lumut maka tergolong ikan herbivora.
Jenis ikan Triger Liris ditandai dengan bentuk badan belah ketupat, bercorak garis, carnivora
dan bersifat pasif. Ikan Kepe Panda mempunyai karakteristik bentuk tubuh bulat pipih,
bercorak garis, carnivora, dan bersifat pasif. Ikan yang mempunyai karakteristik bentuk tubuh
panjang pipih, bercorak bintik bulat, herbivora dan bersifat aktif, dapat dikategorikan ikan
Bayeman Ijo.
Bagaimana representasi pengetahuan di atas dengan menggunakan sistem produksi.
Kemudian lakukan penalaran untuk menentukan jenis ikan yang berkarakteristik: bergerak
lambat di air, bentuk tubuh bulat pipih, bercorak garis, makanannya ikan.

MODUL AI
PENGENALAN SISTEM PAKAR
SUB CAPAIAN MATAKULIAH (CPMK)

M 7:

Mahasiswa mampu memahami konsep, menyelesaikan suatu permasalahan sistem
pakar

KOMPETENSI UTAMA (KU)

KU 1: Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks
pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang
keahliannya
KU 2: Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
KU 3: Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan
teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan
keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka
menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik
hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya
dalam laman perguruan tinggi
KU 4: Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau
laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi
KU 5: Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di
bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data
KU12: Mampu mengimplementasikan prinsip keberlanjutan (sustainability) dalam
mengembangkan pengetahuan

KOMPETENSI KEAHLIAN (KK)

KK 1:
KK 2:

Mampu mengimplementasikan, menganalisis, dan mengevaluasi penerapan
teknologi informasi dalam berbagai bidang aplikasi
Mampu mengimplementasikan, menganalisis, mengevaluasi dan membangun sistem
cerdas pada berbagai bidang aplikasi

URAIAN MATERI

Pengertian Sistem Pakar
Sistem Pakar (Expert System) adalah usaha untuk menirukan seorang pakar.
Biasanya Sistem Pakar berupa perangkat lunak pengambil keputusan yang mampu mencapai
tingkat performa yang sebanding seorang pakar dalam bidang problem yang khusus dan
sempit. Ide dasarnya adalah: kepakaran ditransfer dari seorang pakar (atau sumber kepakaran
yang lain) ke komputer, pengetahuan yang ada disimpan dalam komputer, dan pengguna
dapat berkonsultasi pada komputer itu untuk suatu nasehat, lalu komputer dapat mengambil
inferensi (menyimpulkan, mendeduksi, dll.) seperti layaknya seorang pakar, kemudian
menjelaskannya ke pengguna tersebut, bila perlu dengan alasan-alasannya. Sistem Pakar
malahan terkadang lebih baik unjuk kerjanya daripada seorang pakar manusia!
Kepakaran (expertise) adalah pengetahuan yang ekstensif (meluas) dan spesifik yang
diperoleh melalui rangkaian pelatihan, membaca, dan pengalaman. Pengetahuan membuat
pakar dapat mengambil keputusan secara lebih baik dan lebih cepat daripada non-pakar
dalam memecahkan problem yang kompleks. Kepakaran mempunyai sifat berjenjang, pakar
top memiliki pengetahuan lebih banyak daripada pakar yunior.
Tujuan Sistem Pakar adalah untuk mentransfer kepakaran dari seorang pakar ke
komputer, kemudian ke orang lain (yang bukan pakar). Proses ini tercakup dalam rekayasa
pengetahuan (knowledge engineering) yang akan dibahas kemudian.
Manfaat dan Keterbatasan Sistem Pakar
1. Manfaat Sistem Pakar
Mengapa Sistem Pakar menjadi sangat populer? Hal ini disebabkan oleh sangat
banyaknya kemampuan dan manfaat yang diberikan oleh Sistem Pakar, di antaranya:
a. Meningkatkan output dan produktivitas, karena Sistem Pakar dapat bekerja lebih
cepat dari manusia.
b. Meningkatkan kualitas, dengan memberi nasehat yang konsisten dan mengurangi
kesalahan.
c. Mampu menangkap kepakaran yang sangat terbatas.
d. Dapat beroperasi di lingkungan yang berbahaya.
e. Memudahkan akses ke pengetahuan.

f. Handal. Sistem Pakar tidak pernah menjadi bosan dan kelelahan atau sakit. Sistem
Pakar juga secara konsisten melihat semua detil dan tidak akan melewatkan
informasi yang relevan dan solusi yang potensial.
g. Meningkatkan kapabilitas sistem terkomputerisasi yang lain. Integrasi Sistem Pakar
dengan sistem komputer lain membuat lebih efektif, dan mencakup lebih banyak
aplikasi .
h. Mampu bekerja dengan informasi yang tidak lengkap atau tidak pasti. Berbeda
dengan sistem komputer konvensional, Sistem Pakar dapat bekerja dengan
inofrmasi yang tidak lengkap. Pengguna dapat merespon dengan: “tidak tahu”
atau “tidak yakin” pada satu atau lebih pertanyaan selama konsultasi, dan Sistem
Pakar tetap akan memberikan jawabannya.
i. Mampu menyediakan pelatihan. Pengguna pemula yang bekerja dengan Sistem
Pakar akan menjadi lebih berpengalaman. Fasilitas penjelas dapat berfungsi
sebagai guru.
j. Meningkatkan kemampuan problem solving, karena mengambil sumber
pengetahuan dari banyak pakar.
k. Meniadakan kebutuhan perangkat yang mahal.
l. Fleksibel.

2. Keterbatasan Sistem Pakar
Metodologi Sistem Pakar yang ada tidak selalu mudah, sederhana dan efektif. Berikut
adalah keterbatasan yang menghambat perkembangan Sistem Pakar:
a. Pengetahuan yang hendak diambil tidak selalu tersedia.
b. Kepakaran sangat sulit diekstrak dari manusia.
c. Pendekatan oleh setiap pakar untuk suatu situasi atau problem bisa berbeda-beda,
meskipun sama-sama benar.
d. Adalah sangat sulit bagi seorang pakar untuk mengabstraksi atau menjelaskan
langkah mereka dalam menangani masalah
e. Pengguna Sistem Pakar mempunyai batas kognitif alami, sehingga mungkin tidak
bisa memanfaatkan sistem secara maksimal.
f. Sistem Pakar bekerja baik untuk suatu bidang yang sempit.
g. Banyak pakar yang tidak mempunyai jalan untuk mencek apakah kesimpulan
mereka benar dan masuk akal.

h. Istilah dan jargon yang dipakai oleh pakar dalam mengekspresikan fakta seringkali
terbatas dan tidak mudah dimengerti oleh orang lain.
i. Pengembangan Sistem Pakar seringkali membutuhkan perekayasa pengetahuan
(knowledge engineer) yang langka dan mahal.
j. Kurangnya rasa percaya pengguna menghalangi pemakaian Sistem Pakar.
k. Transfer pengetahuan dapat bersifat subyektif dan bias.

Komponen Sistem Pakar
Secara umum, Sistem Pakar biasanya terdiri atas beberapa komponen antara lain:
a.

Basis Pengetahuan
Berisi pengetahuan yang dibutuhkan untuk memahami, memformulasi, dan
memecahkan masalah. Basis pengetahuan tersusun atas 2 elemen dasar:
 Fakta, misalnya: situasi, kondisi, dan kenyataan dari permasalahan yang
ada, serta teori dalam bidang itu
 Aturan,

yang

mengarahkan

penggunaan

pengetahuan

untuk

memecahkan masalah yang spesifik dalam bidang yang khusus
b.

Mesin Inferensi
Mesin Inferensi (Inference Engine), merupakan otak dari Sistem Pakar. Juga dikenal
sebagai penerjemah aturan (rule interpreter). Komponen ini berupa program
komputer yang menyediakan suatu metodologi untuk memikirkan (reasoning) dan
memformulasi kesimpulan. Kerja mesin inferensi meliputi:
1. Menentukan aturan mana akan dipakai
2. Menyajikan pertanyaan kepada pemakai, ketika diperlukan.
3. Menambahkan jawaban ke dalam memori Sistem Pakar.
4. Menyimpulkan fakta baru dari sebuah aturan
5. Menambahkan fakta tadi ke dalam memori.

c.

Papan Tulis (Blackboard/Workplace)
Papan Tulis (Blackboard/Workplace), adalah memori/lokasi untuk bekerja dan
menyimpan hasil sementara. Biasanya berupa sebuah basis data.

d.

Antarmuka Pemakai (User Interface)
Antarmuka Pemakai (User Interface). Sistem Pakar mengatur komunikasi antara
pengguna dan komputer. Komunikasi ini paling baik berupa bahasa alami, biasanya
disajikan dalam bentuk tanya-jawab dan kadang ditampilkan dalam bentuk

gambar/grafik. Antarmuka yang lebih canggih dilengkapi dengan percakapan (voice
communication).
e.

Subsistem Penjelasan (Explanation Facility)
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, misalnya:
1. “Mengapa pertanyaan tersebut anda tanyakan?”
2. “Seberapa yakin kesimpulan tersebut diambil?”
3. “Mengapa alternatif tersebut ditolak?”
4. “Apa yang akan dilakukan untuk mengambil suatu kesimpulan?”
5. “Fakta apalagi yang diperlukan untuk mengambil kesimpulan akhir?”

f.

Sistem Penghalusan Pengetahuan (Knowledge Refining System).

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. Pada Sistem Pakar, swa-evaluasi ini
penting sehingga dapat menganalisa alasan keberhasilan atau kegagalan pengambilan
kesimpulan, serta memperbaiki basis pengetahuannya.

EVALUASI

Jelaskan pemahaman Anda mengenai apa itu Sistem Pakar dan cara kerja Sistem Pakar!

MODUL AI
PENGENALAN NATURAL LANGUAGE PROCESSING
SUB CAPAIAN MATAKULIAH (CPMK)

M 8:

Mahasiswa mampu memahami konsep, menyelesaikan suatu permasalahan dengan
menggunakan konsep natural language processing

KOMPETENSI UTAMA (KU)

KU 1: Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks
pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang
keahliannya
KU 2: Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
KU 3: Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan
teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan
keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka
menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik
hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya
dalam laman perguruan tinggi
KU 4: Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau
laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi
KU 5: Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di
bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data
KU12: Mampu mengimplementasikan prinsip keberlanjutan (sustainability) dalam
mengembangkan pengetahuan

KOMPETENSI KEAHLIAN (KK)

KK 1:
KK 2:

Mampu mengimplementasikan, menganalisis, dan mengevaluasi penerapan
teknologi informasi dalam berbagai bidang aplikasi
Mampu mengimplementasikan, menganalisis, mengevaluasi dan membangun sistem
cerdas pada berbagai bidang aplikasi

URAIAN MATERI

Pengertian Natural Language Processing (NLP)
Natural language processing (NLP)/Pengolahan bahasa alami (NLP)  cabang ilmu
komputer yang berfokus untuk membangun sistem yang mengizinkan komputer untuk dapat
berkomunikasi dengan manusia menggunakan bahasa sehari-hari (alami). Juga dikenal
dengan Computational Linguistics, yang mempelajari bagaimana metode komputasional
dapat membantu dalam memahami bahasa manusia.
Komunikasi Natural Language Processing (NLP)
Tujuan dari pemaham bahasa alami adalah menghasilkan komunikasi.
1. Komunikasi untuk yang berbicara:
•

Intention : memutuskan kapan dan informasi apa yang harus disampaikan,
membutuhkan rancana dan alasan

•

Generation, menerjemahkan komunikasi kedalam bahasa alami

•

Synthesis, output yang berupa string, kalimat atau suara.

2. Komunikasi untuk yang mendengarkan:
•

Perception, inputan berupa string kata-kata dari hasil synthesis

•

Analysis, menentukan string content yang berupa informasi

•

Incorporation, memutuskan untuk percaya atau tidak terhadap string content
yang dimasukkan.

Bidang Pengetahuan Natural Language Processing (NLP)
1. Fonetik dan fonologi. Berhubungan dengan suara yang menghasilkan kata yang
dapat dikenali  aplikasi yang memakai speech based system.
2. Morfologi. Pengetahuan tentang kata & bentuknya dimanfaatkan untuk membedakan
satu kata dengan lainnya.
Contoh kata going: going(word) = go (root) + ing (suffix)
Sintaksis. Pemahaman tentang urutan kata. Karena urutan kata mempengaruhi
makna. Kalimat dibentuk dari S -> NP, VP, dst.
•

The dog bit the boy

•

The boy bit the dog

•

*bit boy dog the the

3. Semantik. Mempelajari arti suatu kata & bagaimana arti dari kata-kata tersebut
membentuk suatu arti. Berfokus pada makna sebenarnya.
•

“tanaman” sebagai organisme yang dapat berfotosintesis

•

“tanaman” sebagai fasilitas untuk menghasilkan sesuatu

4. Pragmatik. Berkaitan dengan keseluruhan makna komunikasi dan konteks sosial
yang berakibat pada interpretasi.
•

The ham sandwich wants another beer

Modular Comprehension

Ambiguitas
Bahasa alami sangat tinggi dengan ambiguitas, sehingga perlu membuatnya untuk
tidak ambigu.
“I saw the man on the hill with a telescope”

Speech recognition
•

“recognize speech” vs. “wreck a nice beach”

•

“youth in Asia” vs. “euthanasia”

Syntactic analysis
•

“I ate spaghetti with chopstick” vs. “I ate spaghetti with meatballs”

Semantic analysis
•

“The dog is in the pen” vs. “the ink is in the pen”

Pragmatic analysis
•

“Kamu garing, segaring kerupuk”

Gramatika
Grammar  aturan yang menentukan bagaimana kalimat dalam suatu bahasa
dibentuk. Grammar berisi kumpulan sintaks yang baku dari suatu bahasa.
Grammar dari Chomsky Hierarchy : Context Free Grammar, memiliki sifat lebih
mudah dipahami perilakunya dan pengolahannya & dapat dibentuk program yang
terstruktur.
Sebuah grammar G dapat dibentuk oleh 4 tuple : simbol non terminal, simbol
terminal, simbol awal, dan aturan penulisan (rule). G = (vn, vt, s, p)
Contoh:
a.

DictJenis = (kata_benda, kata_kerja, frasa benda, frasa_kerja, keterangan)

b.

DictKata = (orang, makan, telur, ayam, terbang, tinggi)

Dengan aturan:
s  frasa_benda, frasa_kerja
frasa_benda  kata_benda, kata_benda
frasa_kerja  kata_kerja, keterangan
kata_benda  (orang, telur, ayam)
kata_kerja  (makan, terbang)
keterangan  (tinggi)

Dapat dibentuk :
orang makan ayam
ayam terbang tinggi
orang terbang tinggi
ayam makan orang
“Dari grammar kita dapat mempelajari bahasa dari segi struktur, bukan dari
segi makna”

Parser
Parser  metode / program (mesin) yang dapat memproduksi kalimat/bahasa yang
sesuai dengan grammar yang sudah ditentukan. Parser dapat memeriksa apakah suatu
kalimat yang dimasukkan sesuai dengan grammar atau tidak.
a.

Top-down parser
Memulai proses parsing dari simbol start dan menggunakan aturan grammar
sampai simbol-simbol terminal pada tree terhubung ke komponen kalimat
parsing

b.

Bottom-up parser
Memulai proses parsing dari kalimat yang akan diparsing dan menggunakan
aturan grammar secara terbalik untuk memproduksi kata menjadi terminal,
terminal menjadi kalimat sampai tree lengkap dan simbol start tercapai

Word Segmentation
Memecah serangkaian string menjadi karakter (secara grammatikal) ke dalam bentuk
kata. Beberapa bahasa, pemisahan kata tidak dengan spasi (cth: cina) Bahasa Indonesia atau
bahasa Inggris, karakter atau spasi dapat digunakan untuk memisahkan kata [contoh. , ; , - : (
)]. Contoh pada URLs:


jumptheshark.com  jump the shark .com



myspace.com/pluckerswingbar
 myspace .com pluckers wing bar
 myspace .com plucker swing bar

Phrasa (Frasa)
Temukan noun phrases (NPs) dan verb phrases (VPs) pada kalimat :
I

ate

the

spaghetti

with

meatballs

[NP I] [VP ate] [NP the spaghetti] [PP with] [NP meatballs].

Menambahkan keterangan tiap kata di kalimat dengan menggunakan part-of-speech.
I
Pro

ate

the

V

Det

spaghetti
N

with
Prep

meatballs
N

Berguna untuk parsing sintaks dan mendeteksi kata ambigu

Syntatic Parsing
Produce the correct syntactic parse tree for a sentence.

Context-Free Grammars (CFG)
Suatu context free grammar 𝐺 = (𝑁, ∑, 𝑅, 𝑆) dimana :
•

N adalah sekumpulan simbol non-terminal

•

∑ adalah sekumpulan simbol terminal

•

R adalah sekumpulan aturan dari bentuk 𝑋 → 𝑌1 , 𝑌2 … 𝑌𝑁

•

𝑆 ∈ 𝑁 adalah simbol start

Left-Most Derivations
Left-most derivation adalah suatu urutan dari string 𝑠1 … 𝑠𝑛 dimana:
•

𝑠1 = S, start simbol

•

𝑠𝑛 ∈ ∑∗

Contoh : [S], [NP VP], [D N VP], [the N VP], [the man VP], [the man Vi], [the man sleeps]
Bila direpresentasikan dengan derivation tree:

DERIVATION

RULES USED

S

S  NP VP

NP VP

NP  DT N

DT N VP

DT  the

The N VP

N  dog

The dog VP

VP  VB

The dog VB

VB  laughs

The dog laughs

EVALUASI

Lakukan Parsing Tree untuk kalimat-kalimat berikut

a.
b. The building is the Office
c. The burglar robbed the appartment
d. The building was developed by architect

MODUL AI
PENGENALAN LOGIKA FUZZY
SUB CAPAIAN MATAKULIAH (CPMK)

M 9:

Mahasiswa mampu memahami konsep, menyelesaikan suatu permasalahan dengan
menggunakan konsep logika fuzzy

KOMPETENSI UTAMA (KU)

KU 1: Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks
pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang
keahliannya
KU 2: Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
KU 3: Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan
teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan
keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka
menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik
hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya
dalam laman perguruan tinggi
KU 4: Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau
laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi
KU 5: Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di
bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data
KU12: Mampu mengimplementasikan prinsip keberlanjutan (sustainability) dalam
mengembangkan pengetahuan

KOMPETENSI KEAHLIAN (KK)

KK 1:
KK 2:

Mampu mengimplementasikan, menganalisis, dan mengevaluasi penerapan
teknologi informasi dalam berbagai bidang aplikasi
Mampu mengimplementasikan, menganalisis, mengevaluasi dan membangun sistem
cerdas pada berbagai bidang aplikasi

URAIAN MATERI

Pengertian Logika Fuzzy
Logika fuzzy pertama kali dikembangkan oleh Lotfi A. Zadeh melalui tulisannya pada tahun
1965 tentang teori himpunan fuzzy. Lotfi Asker Zadeh adalah seorang ilmuwan Amerika
Serikat berkebangsaan Iran dari Universitas California di Barkeley, Meskipun logika fuzzy
dikembangkan di Amerika, namun ia lebih populer dan banyak diaplikasikan secara luas oleh
praktisi Jepang dengan mengadaptasikannya ke bidang kendali (control). Saat ini banyak
dijual produk elektronik buatan Jepang yang menerapkan prinsip logika fuzzy, seperti mesin
cuci, AC, dan lain-lain. Fuzzy logic sudah diterapkan pada banyak bidang, mulai dari teori
kendali hingga kecerdasan buatan.
Mengapa logika fuzzy yang ditemukan di Amerika malah lebih banyak ditemukan aplikasinya
di negara Jepang? Salah satu penjelasannya: kultur orang Barat yang cenderung memandang
suatu persoalan sebagai hitam-putih, ya-tidak, bersalah-tidak bersalah, sukses-gagal, atau
yang setara dengan dunia logika biner Aristoteles, Sedangkan kultur orang Timur lebih dapat
menerima dunia “abu-abu” atau fuzzy.
Logika fuzzy umumnya diterapkan pada masalah-masalah yang mengandung unsur
ketidakpastian (uncertainty), ketidaktepatan (imprecise), noisy, dan sebagainya. Logika fuzzy
menjembatani bahasa mesin yang presisi dengan bahasa manusia yang menekankan pada
makna atau arti (significance). Logika fuzzy dikembangkan berdasarkan bahasa manusia
(bahasa alami)
Contoh-contoh masalah yang mengandung ketidakpastian:
Contoh 1:
Seseorang dikatakan “tinggi” jika tinggi badannya lebih dari 1,7 meter.
Bagaimana dengan orang yang mempunyai tinggi badan 1,6999 meter atau 1,65
meter, apakah termasuk kategori orang tinggi?
Menurut persepsi manusia, orang yang mempunyai tinggi badan sekitar 1,7 meter
dikatakan “kurang lebih tinggi” atau “agak tinggi”.

Contoh 2:
Kecepatan “pelan” didefinisikan di bawah 20 km/jam.
Bagaimana dengan kecepatan 20,001 km/jam, apakah masih dapat dikatakan pelan?
Manusia mungkin mengatakan bahwa kecepatan 20,001 km/jam itu “agak pelan”.
Ketidapastian dalam kasus–kasus ini disebabkan oleh kaburnya pengertian “agak”,
“kurang lebih”, “sedikit”, dan sebagainya.

Himpunan Fuzzy
Logika fuzzy dikembangkan dari teori himpunan fuzzy. Himpunan klasik yang sudah
dipelajari selama ini

disebut himpunan tegas (crisp set).

Di dalam himpunan tegas,

keanggotaan suatu unsur di dalam himpunan dinyatakan secara tegas, apakah objek tersebut
anggota himpunan atau bukan.

Untuk sembarang himpunan A, sebuah unsur x adalah

anggota himpunan apabila x terdapat atau terdefinisi di dalam A.
Contoh: A = {0, 4, 7, 8, 11}, maka 7  A, tetapi 5  A.
Sekarang, tinjau V = himpunan kecepatan pelan (yaitu v  20 km/jam).
Apakah kecepatan v = 20,01 km/jam termasuk ke dalam himpunan kecepatan pelan?
Menurut himpunan tegas, 20,01 km/jam  V, tetapi menurut himpunan fuzzy, 20,01 km/jam
tidak ditolak ke dalam himpunan V, tetapi diturunkan derajat keanggotaannya.

Di dalam teori himpunan fuzzy, keanggotaan suatu elemen di dalam himpunan dinyatakan
dengan derajat keanggotaan (membership values) yang nilainya terletak di dalam selang [0,
1].
Derajat keanggotaan ditentukan dengan fungsi keanggotaan:

A : X  [0, 1]
Bandingkan fungsi keanggotaan pada teori himpunan tegas:

A : X  {0, 1}
Arti derajat keanggotaan:
•

jika A(x) = 1, maka x adalah anggota penuh dari himpunan A

•

jika A(x) = 0, maka x bukan anggota himpunan A

•

jika A(x) = , dengan 0 <  < 1, maka x adalah anggota himpunan A dengan derajat
keanggotaan sebesar .

Himpunan fuzzy mempunyai dua atribut:
1. Linguistik: penamaan grup yang mewakili kondisi dengan menggunakan bahasa alami
Contoh: PANAS, DINGIN, TUA, MUDA, PELAN, dsb
2. Numerik: nilai yang menunjukkan ukuran variabel fuzzy
Contoh: 35, 78, 112, 0, -12, dsb

Komponen-komponen Sistem Fuzzy
a.

Variabel fuzzy
Contoh: umur, kecepatan, temperatur, dsb

b.

Himpunan Fuzzy
Grup yang mewakili kondisi tertentu dalam suatu variabel fuzzy
Contoh: Variabel temperatur air dibagi menjadi 3 himpunan fuzzy: PANAS,
DINGIN, SEJUK, dsb

c.

Semesta pembicaraan
Keseluruhan nilai yang diperbolehkan untuk dioperasikan dengan variable fuzzy
Contoh: semesta pembicaraan variabel umur adalah [0, ]

d.

Domain
Keseluruhan nilai yang diperbolehkan untuk dioperasikan dalam suatu himpunan
fuzzy.
Contoh:

DINGIN = [0, 15]
MUDA = [0, 35]

Perbedaan Crisp Set dan Fuzzy Set

Contoh: Misalkan variabel umur dibagi menjadi 3 kategori:

Fungsi Keanggotaan

EVALUASI

Sebuah pabrik memproduksi sepatu setiap hari. Permintaan sepatu dari distributor tidak
tentu, kadang naik dan kadang turun. Permintaan tertinggi pernah mencapai

5000

pasang/hari, dan permintaan terkecil 1000 pasang/hari. Persediaan sepatu di gudang juga
bervariasi. Paling banyak mencapai 600 pasang/hari, dan sedikitnya mencapai 100
pasang/hari.
Gambarkan fungsi keanggotaan untuk permintaan dan persediaan sepatu.

MODUL AI
PENGENALAN JARINGAN SYARAF TIRUAN
SUB CAPAIAN MATAKULIAH (CPMK)

M 1:

Mahasiswa mampu memahami konsep, menyelesaikan suatu permasalahan dengan
menggunakan konsep jaringan syaraf tiruan

KOMPETENSI UTAMA (KU)

KU 1: Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks
pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang
keahliannya
KU 2: Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
KU 3: Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan
teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan
keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka
menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik
hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya
dalam laman perguruan tinggi
KU 4: Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau
laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi
KU 5: Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di
bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data
KU12: Mampu mengimplementasikan prinsip keberlanjutan (sustainability) dalam
mengembangkan pengetahuan

KOMPETENSI KEAHLIAN (KK)

KK 1:
KK 2:

Mampu mengimplementasikan, menganalisis, dan mengevaluasi penerapan
teknologi informasi dalam berbagai bidang aplikasi
Mampu mengimplementasikan, menganalisis, mengevaluasi dan membangun sistem
cerdas pada berbagai bidang aplikasi

URAIAN MATERI

Konsep Dasar Jaringan Saraf Tiruan Dan Pemodelannya
Tiruan neuron dalam struktur jaringan saraf tiruan adalah sebagai elemen pemroses
seperti pada Gambar 1 yang dapat berfungsi seperti halnya sebuah neuron. Sejumlah sinyal
masukan a dikalikan dengan masing-masing penimbang yang bersesuaian w. Kemudian
dilakukan penjumlahan dari seluruh hasil perkalian tersebut dan keluaran yang dihasilkan
dilalukan kedalam fungsi pengaktip untuk mendapatkan tingkatan derajad sinyal
keluarannya F(a,w). Walaupun masih jauh dari sempurna, namun kinerja dari tiruan neuron
ini identik dengan kinerja dari sel biologi yang kita kenal saat ini.

Gambar 1. Model Truan Sebuah Neuron
Keterangan:
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:Nilai aktivasi dari unit j
:Bobot dari unit j ke unit i
:Penjumlahan bobot dan masukan ke unit i
:Fungsi aktivasi
:Nilai aktivasi dari unit i

Pengertian Jaringan Syaraf Tiruan (JST)
Jaringan syaraf tiruan adalah suatu metode pemrograman computer yang sangat
bagus untuk pengenalan pola dan permasalahan yang sulit diselesaikan dengan teknik
konvensional. Program-program yg mengimplementasikan jaringan syaraf tiruan, dapat
melakukan pembelajaran dan beradaptasi dengan kondisi yg berubah. Menurut Haykin
(1999) : “Prosesor berdistribusi secara paralel yg dibangun oleh unit pemrosesan sederhana,
yg secara alami cenderung menyimpan pengetahuan eksperensial & membuatnya dapat
digunakan.”

Secara umum, JST adalah mesin yg didesain untuk memodelkan cara otak menyelesaikan
suatu tugas. Kerja otak manusia memiliki struktur yang rumit dan kemampuan membangun
anturannya sendiri  pengalaman. Aplikasi JST pd dasarnya adalah kemampuan untuk
belajar (learn) dari data input dengan atau tanpa teacher. JST dibentuk sebagai generalisasi
model matematika dari jaringan syaraf biologi, dengan asumsi bahwa:


Pemrosesan informasi terjadi pada banyak elemen sederhana (neuron)



Sinyal dikirimkan diantara neuron-neuron melalui penghubung2



Penghubung antar neuron memiliki bobot yang akan memperkuat atau memperlemah
sinyal

Mengaktifkan Jaringan Syaraf Tiruan
Mengaktipkan jaringan saraf tiruan berarti mengkatipkan setiap neuron yang dipakai
pada jaringan tersebut. Banyak fungsi yang dapat dipakai sebagai pengaktip, seperti fungsifungsi goniometri dan hiperboliknya, fungsi unit step, impulse, sigmoid, dan lain
sebagainya, tetapi yang lazim digunakan adalah fungsi sigmoid, karena dianggap lebih
mendekati kinerja sinyal pada otak manusia.

Arsitektur Jaringan Syaraf Tiruan (JST)
a.

Single Layer


Hanya memiliki satu lapisan dg bobot2 terhubung



Langsung menerima input & mengolahnya menjadi output tanpa hidden layer

b.

Multi Layer
 Memiliki satu / lebih lapisan input, satu/lebih lapisan output, & lapisan
tersembunyi

c.



Dapat menyelesaikan masalah yang lebih kompleks karena lebih akurat



Fungsi pembelajaran lebih rumit

Kompetitive Model atau Recurrent Model
 Hubungan antar neuron tidak diperlihatkan secara langsung pada arsitektur


Hubungan antar neuron dapat digambarkan sebagai jaring yang rumit

Paradigma Pembelajaran
a.

Supervised Learning
 Kumpulan input berusaha membentuk taget output yg sudah diketahui
sebelumnya
 Perbedaan antara output yg masih salah dengan output yg diharapkan harus
sekecil mungkin
 biasanya lebih baik daripada unsupervised
 Kelemahan: pertumbuhan waktu komputasi eksponensial, data banyak berarti
semakin lambat

b.

Unsupervised Learning
 JST mengorganisasikan dirinya untuk membentuk vektor2 input yg serupa
tanpa menggunakan data atau contoh2 pelatihan, biasanya kedalam suatu
kategori/kelompok2 tertentu.
 Struktur menggunakan dasar data / korela antara pola2 data yg dieksplorasi.
 Paradgima pembelajaran ini mengorganisasi pola2 kealam kategori2
berdasarkan korelasi yg ada

c.

Hybrid Learning
 Kombinasi dari supervised dan unsupervised.
 Sebagian dari bobotnya2 ditentukan melalui pembelajaran terawasi dan
sebagian lainnya melalui pembelajaran tak terawasi

EVALUASI

Case 1:
buat fungsi logika and, input X1 dan X2, dan Y=1 jika & hanya jika inputan 1

Case 2:
Sebuah jaringan saraf tiruan dengan algoritma preseptron digunakan untuk operasi fungsi
logika x1 XOR x2. Topologi jaringan terdiri dari 1 lapisan tersembunyi dengan 2 unit
sedangkan fungsi aktifasi menggunakan fungsi sigmoid. Learning rate dan momentum dipilih
sendiri yang terbaik. Tentukan nilai bobot pada iterasi pertama dengan mengasumsikan nilai
data training.
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