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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Sistem Pakar 

Sistem pakar adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan 

manusia ke komputer yang dirancang untuk memodelkan kemampuan 

menyelesaikan masalah seperti layaknya seorang pakar (Noran, Tanpa tahun). 

Sistem pakar disusun oleh tiga modul utama (Staugaard, 1987) yaitu : 

a. Knowledge Acquisition Mode 

Pada Knowledge Acquisition Mode ini sistem menerima pengetahuan dari 

pakar. Proses mengumpulkan pengetahuan-pengetahuan yang akan digunakan 

untuk pengembangan sistem, dilakukan dengan bantuan knowledge engineer. 

Peran knowledge engineer adalah sebagai penghubung antara suatu sistem pakar 

dengan pakarnya. 

b. Consultation Mode 

Pada Consultation Mode ini sistem berada pada posisi memberikan 

jawaban atas permasalahan yang diajukan oleh user, sistem pakar berada dalam 

modul konsultasi. Pada modul ini, user berinteraksi dengan sistem dengan 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh sistem. 

c. Explanation Mode 

Pada mode ini menjelaskan proses pengambilan keputusan oleh sistem 

bagaimana suatu keputusan dapat diperoleh. 
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Sistem pakar terdiri dari empat komponen (Listiyono, 2008) yaitu : 

a. User interface 

Merupakan mekanisme yang berguna sebagai sarana komunikasi antara 

sistempakar dan user. Sistem akan menampilkan pertanyaan-pertanyaan yang 

perlu dijawab oleh user dengan benar untuk memperoleh hasil yang sesuai. 

Informasi yang didapat dari user diproses dan dicocokan ke dalam aturan yang 

ada untuk memberikan hasil analisa kepada user (Listiyono, 2008). 

b. Knowledge-base 

Basis pengetahuan yang berisikan aturan serta fakta yang menentukan 

penyelesaian masalah berdasarkan informasi dari user. Fakta adalah informasi 

mengenai suatuobyek dalam permasalahan tertentu, sedangkan aturan adalah cara 

bagaimana memperoleh fakta baru dari fakta yang telah diketahui. Knowledge-

base didapatkan melalui proses Knowledge Acquisition (Listiyono, 2008). 

c. Knowledge Acquisition 

Proses menambahkan informasi dari sumber pengetahuan ke dalam sistem. 

Ada beberapa metode untuk mendapatkan informasi yaitu wawancara, analisis 

protokol, observasi pada pekerjaan pakar, dan induksi aturan dari contoh 

(Listiyono, 2008). 

d. Inference Engine 

Mesin inferensi adalah program komputer yang memberikan metodologi 

dalam penalaran informasi yang ada dalam knowledge-base dan dalam workplace 

untuk mendapatkan kesimpulan yang sesuai. Kebanyakan sistem pakar 

menggunakan aturan “IF A THEN B”, artinya jika diketahui A bernilai benar, 

makan disimpulkan B juga bernilai benar. Aturan ini kemudian dapat digunakan 
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untuk melakukan operasi pada data untuk inferensi untuk mencapai kesimpulan 

yang tepat. Kesimpulan pada dasarnya adalah program komputer yang 

menyediakan metodologi untuk penalaran tentang informasi dalam aturan basis 

atau dasar pengetahuan, dan merumuskan kesimpulan (Listiyono, 2008). 

2.2 Compound Exercise 

 Compound Exercise merupakan latihan angkat beban yang menggerakan 

tubuh melalui lebih dari satu gerakan sendi dan melatih lebih dari satu grup otot 

(Duniafitnes.com, 2013). Sebagai contoh, bench press merupakan latihan 

multijoint karena kedua bahu dan sendi siku tangan bekerja sama untuk 

melakukan satu gerakan mendorong. Pada dasarnya bench press yang merupakan 

salah satu latihan compound  melatih otot-otot di dada, bahu dan trisep (Rini, 

2014). Latihan compound memungkinkan untuk mengangkat beban lebih berat 

dan melatih lebih banyak kelompok otot (Duniafitnes.com, 2013). Selain dapat 

menghemat waktu, latihan compound yang mengandalkan gerakan lebih dari satu 

sendi dapat mengoptimalkan pertumbuhan otot serta meningkatkan kekuatan otot 

lebih efektif dibangingkan latihan single-sendi, isolation exercise (Rini, 2014). 

 Beberapa alasan untuk menggunakan latihan compound exercise (Quinn, 

2014) yaitu: 

a) Lebih banyak kalori yang terbakar selama latihan dikarenakan latihan 

compound exercise melatih lebih dari satu grup otot dalam satu macam 

gerakan. 

b) Lebih fungsional dikarenakan hampir setiap gerakan yang dilakukan 

berhubungan dengan kegiatan sehari-hari, seperti duduk atau berlutut, dan 
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dalam olahraga seperti basket ataupun olahraga lainnya melibatkan 

beberapa sendi saat melakukan gerakan. 

c) Lebih menghemat waktu karena melibatkan lebih dari satu grup otot dalam 

satu gerakan, maka lebih sedikit pula waktu yang dibutuhkan dalam 

melatih otot padah tubuh secara keseluruhan dibandingkan dengan 

isolation exercise yang melatih otot satu per satu. 

d) Meningkatkan koordinasi, waktu reaksi dan keseimbangan gerak tubuh. 

e) Meningkatkan stabilitas sendi dan meningkatkan keseimbangan otot di 

sendi. 

f) Mengurangi resiko cedera selama olahraga maupun latihan fitness. 

g) Meningkatkan denyut jantung dan memberikan manfaat kardiovaskular 

selama latihan. 

h) Meminimalisir kelelahan otot, sehingga memungkinkan untuk berolahraga 

lebih lama. 

i) Memungkinkan untuk mengangkat beban lebih berat dan membangun 

kekuatan lebih. 

2.3 Workout 5x5 

 Kesalahan yang sering pemula lakukan dalam hal latihan fitnessialah 

melakukan rutinitas latihan binaraga, isolation exercise. Mereka dapat 

menghabiskan waktu sampai 6 kali dalam 1 minggu dan 2 jam perlatihan. 

Melakukan latihan sampai menemukan kegagalan pada  akhir set setiap jenis 

latihan, memompa otot sampai terasa nyeri, dll. Pada umumnya mereka memiliki 

tenaga di gym, namun mudah mengalami kelelahan otot saat melakukan aktivitas 

di luar gym (Stronglifts, Tanpa tahun). 
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 Workout 5x5 yang didasarkan dari tulisan Reg Park yang merupakan 

mentor (personal trainer) dari aktor ternama Arnold Schwarzenegger, tulisan 

tersebut dibuat pada tahun 1960, dan banyak orang telah menulis tentang 5x5 

routine selama 60 tahun terakhir. Sesuai dengan namanya 5x5 yang artinya 5 

repetisi dalam 5 sets, melakukan 3 sampai 4 jenis latihan compound, 3 kali dalam 

seminggu, dan 45 menit per latihan. Lebih sederhana dibandingkan metode latihan 

binaraga, namun menghasilkan tenaga yang lebih besar, daya tahan yang lebih 

terhadap kelelahan otot di luar gym, serta bentuk tubuh yang proporsional 

(Stronglifts, Tanpa tahun). 

 5x5 Workout dibagi ke dalam 2 kategori, yaitu Workout A dan Workout 

B. Latihan dilakukan 3 kali dalam seminggu, hari pertama dimulai dengan 

Workout A, lalu hari berikutnya Workout B, hari berikutnya lagi kembali ke 

Workout A dan seterusnya (Stronglifts, Tanpa tahun). Dalam 5x5 Workout 

terdapat core exercise dan accessory exercise yang mana core exercise merupakan 

latihan utama yang harus dilakukan, berupa squats, benchpress, bent over row, 

standing press, deadlifts, sedangkan accessory exercise merupakan latihan 

tambahan yang dilakukan setelah core exercisediselesaikan, boleh juga tidak 

dilakukan. Accessory exercise meliputi kegiatan melatih otot kecil seperti bisep, 

trisep, dan otot perut (Blaha, Tanpa tahun). 

 Hal pertama yang harus dilakukan dalam 5x5 Workoutialah mengukur 

beban terberat yang bisa diangkat dalam 1 repetisi dari setiap core exercise. 

Setelah mendapatkan nilai dari beban terberat dalam 1 repetisi (1RM's - 1 

Repetition Maximum) maka nilai tersebut diambil sekitar 60% - 70% dan 

dijadikan beban awal dalam setiap core exercise. Misalnya nilai 1RM's squats 
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adalah 100kg, maka pada hari pertama beban yang harus diangkat dalam latihan 

squats adalah 60kg - 70kg. Bila berhasil menjalankan 5 repetisi dalam 5 set, maka 

beban untuk Workout Berikutnya dinaikan sebanyak 2,5kg. Misalnya hari 

pertama (Workout A) sukses melakukan squats 5x5 seberat 60kg, maka pada 

Workout Berikutnya (Workout B) beban squats menjadi 62.5kg. Bila gagal dalam 

menjalankan 5 repetisi dalam 5 set, maka beban untuk Workout berikutnya 

dikurangi sebanyak 10% dari bebannya. Misalnya hari kedua (Workout B) gagal 

melakukan squats 5x5 seberat 62.5kg, maka pada Workout berikutnya (Workout 

A) beban squats menjadi 55kg (mengalami pembulatan dari 56,25kg karena beban 

yang ada kelipatan bulat). Khusus untuk latihan bent over row di Workout B, 

selalu lebih ringan 10% dari beban bent over row di Workout A (Blaha, Tanpa 

tahun). 

2.4 Body Mass Index 

 Body Mass Index (BMI) adalah suatu indeks sederhana untuk 

mengklasifikasikan kurus, kelebihan berat badan dan obesitas pada orang dewasa 

berdasarkan berat badan berbanding dengan tinggi badan. Nilai BMI bisa 

didapatkan dari persamaan berikut (WHO, Tanpa tahun). 

                             BMI=
Weight (kg)

Height
2
 (m2)

          ..... Rumus 2.1 
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Untuk mengkategorikan apakah seseorang termasuk kurus, normal, 

kelebihan berat maupun obesitas dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel  2.1 Tabel Klasifikasi BMI (WHO, Tanpa tahun) 

Classification  

BMI (Kg/m2) 

Principal Cut-off Points 
Additional Cut-off 

Points 

Underweight < 18.50 < 18.50 

Severe thinness < 16.00 < 16.00 

Moderate Thinness 16.00 - 16.99 16.00 - 16.99 

Mild Thinness 17.00 - 18.49 17.00 - 18.49 

Normal Range 18.50 - 24.99 
18.50 - 22.99 

23.00 - 24.99 

Overweight > 25.00 > 25.00 

Pre-obese 25.00 - 29.99 
25.00 - 27.49 

27.50 - 29.99 

Obese > 30.00 > 30.00 

Obese Class I 30.00 - 34.99 
30.00 - 32.49 

32.50 - 34.99 

Obese Class II 35.00 - 39.99 
35.00 - 37.49 

37.50 - 39.99 

Obese Class III > 40.00 > 40.00 

  
   

Berdasarkan tabel Klasifikasi BMI di atas, maka berat normal berkisar 

pada nilai 23.00 - 24.99. Dengan demikian berat normal manusia dewasa berkisar 

dari 23.00 * tinggi2 sampai dengan 24.99 * tinggi2. 

2.5 Forward Chaining 

Metode Forward Chaining adalah metode pancarian atau teknik pelacakan 

ke depan yang dimulai dengan informasi yang ada dan penggabungan rule untuk 

Rancang Bangun ..., Edwin Yasadipura, FTI UMN, 2015



menghasilkan suatu kesimpulan atau tujuan (Russel dan Norvig, 2003). Forward 

Chaining bisa dikatakan sebagai strategi inference yang bermula dari sejumlah 

fakta yang diketahui. Pencarian dilakukan dengan menggunakan rules yang 

premisnya cocok dengan fakta yang diketahui tersebut untuk memperoleh fakta 

baru dan melanjutkan proses hingga goal dicapai atau hingga sudah tidak ada 

rules lagi yang premisnya cocok dengan fakta yang diketahui maupun fakta yang 

diperoleh (Supriyati, 2012). 

Forward Chaining bisa disebut juga runut maju atau pencarian yang 

dimotori data (data driven search). Jadi pencarian dimulai dari premis-premis atau 

informasi masukan (if) dahulu kemudian menuju konklusi atau derived 

information (then). Forward Chaining berarti menggunakan himpunan aturan 

kondisi-aksi. Dalam metode ini, data digunakan untuk menentukan aturan mana 

yang akan dijalankan atau dengan menambahkan data ke memori kerja untuk 

diproses agar ditemukan suatu hasil (Supriyati, 2012). Berikut adalah diagram 

Forward Chaining secara umum untuk menghasilkan sebuah goal yang dapat 

dilihat pada gambar berikut. 

 

 

 

 

 
Gambar 2.1 Forward Chaining (Supriyati, 2012) 
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2.6 Populasi dan Sampel 

Sample merupakan bagian dari populasi yang membawa karakteristik dari 

populasinya. Adanya sample dalam penelitian dikarenakan keterbatasan anggaran 

dan waktu yang dipunya oleh peneliti. Sample dalam sebuah penelitian dianggap 

sebagai bagian yang merepresentatifkan populasinya. Dengan demikian, dapat 

dikatakan penelitian terhadap sejumlah sample sama dengan melakukan penelitian 

dengan populasi yang dituju. 

 Gay dan Diehl (1992) berpendapat bahwa sampel haruslah sebesar-

besarnya. Pendapat Gay dan Diehl (1992) ini mengasumsikan bahwa semakin 

banyak sampel yang diambil maka akan semakin representatif dan hasilnya dapat 

digenelisir. Namun ukuran sampel yang diterima akan sangat bergantung pada 

jenis penelitiannya. 

1.  Jika penelitiannya bersifat deskriptf, maka sampel minimunya adalah   

      10% dari populasi. 

  2.  Jika penelitianya korelasional, sampel minimunya adalah 30 subjek. 

  3.  Apabila penelitian kausal perbandingan, sampelnya sebanyak 30 subjek  

       per group. 

  4.  Apabila penelitian eksperimental, sampel minimumnya adalah 15   

       subjek per group. 
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