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BAB II 

TELAAH LITERATUR 

 

2.1. Artificial Intelligence 

AI merupakan salah satu bidang baru dalam ilmu pengetahuan. Di mulai setelah 

Perang Dunia ke-II, AI bersamaan dengan biologi molekuler menjadi bidang yang ingin 

digeluti oleh para peneliti. Terdapat banyak definisi mengenai AI, diantaranya:  

“The exciting new effort to make computers think... Machine with minds, in the full 

and literal sense.” (Haugeland, 1985) 

“The study of the computations that make it possible to perceive, reason, and act.” 

(Winston, 1992) 

“The study of how to make computers do things at which, at the moment, people are 

better.” (Knight&Rich, 1991) 

“AI is concerned with intelligent behaviour in artifacts.” (Nilsson, 1998) 

Keempat definisi tersebut memberikan kesan, bahwa AI merupakan bagian dari ilmu 

komputer dan dengan demikian harus didasarkan pada prinsip-prinsip teoritis dan terapan 

bidang komputer. Prinsip-prinsip tersebut, diantaranya struktur data yang digunakan untuk 

mempresentasikan pengetahuan, algoritma yang diterapkan, dan bahasa serta teknik 

pemrograman yang digunakan. 

Namun, definisi-definisi tersebut memiliki kekurangan pada fakta bahwa inteligensi 

belum dapat didefinisikan dengan baik. Walaupun, masyarakat mengetahui tentang perilaku 

yang menunjukkan inteligensi, tetapi belum ada yang mampu untuk mendefinisikannya 

dalam bentuk yang cukup spesifik. 
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Kecerdasan buatan merupakan suatu disiplin ilmu yang masih baru, struktur dan 

metodenya masih belum didefinisikan dengan baik dibandingkan dengan bidang lain, seperti 

fisika. Oleh karena itulah, definisi-definisi mengenai kecerdasan buatan masih belum jelas. 

Dalam ketidakjelasan mengenai definisi tepatnya, kecerdasan buatan terus 

menunjukan perkembangan terutama pada ilmu komputer. Di ilmu komputer, para peneliti 

kecerdasan buatan terbagi menjadi dua aliran dalam penentuan pengenalan pola dan 

pencocokan kondisi, yaitu kecerdasan buatan konvensional (conventional AI) dan kecerdasan 

komputasional (computational intelligence).  

 

2.1.1. Computational Intelligence 

Tak ada sistem di dunia yang dapat di definisikan secara tepat dan lengkap ke dalam 

suatu pengetahuan. Hal itu dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti proses yang terlalu 

kompleks, model proses yang sulit untuk dievaluasi, hingga ketidakpastian dalam proses 

operasi. Oleh karena itu, diperlukan suatu kemampuan untuk mengatasi perubahan yang tak 

dapat diantisipasi pada proses. Kemampuan tersebut harus dapat mempertahankan tingkat 

kinerja, meskipun terjadi perubahan dalam operasional. 

Kecerdasan komputasional merupakan suatu mekanisme adaptasi untuk memfasilitasi 

perilaku cerdas pada lingkungan yang kompleks dan terus berubah. (Engelbrecht, 2002) 

Teknik ini merupakan sebuah perwujudan di mana pengetahuan manusia berperan penting 

dalam suatu sistem dan dapat menjadi alternatif dari model matematika terstruktur. 

Penggunaannya ditujukan untuk suatu proses yang tidak pasti dan kompleks. Dengan 

kecerdasan komputasional kontrol yang bersifat adaptif dapat dihasilkan, meskipun tak ada 

pengetahuan mengenai proses.  

Untuk mengatasi proses yang dinamis, kecerdasan komputasional menggunakan 

pengetahuan dari pengalaman pada proses. Terdapat beberapa cara dalam memodelkan 
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pengetahuan dan merepresentasikannya, diantaranya adalah komputasi evolusioner 

(evolutionary computation).  

 

2.1.1.1. Evolutionary Computation 

Evolusi merupakan sebuah proses optimasi, di mana tujuannya adalah meningkatkan 

kemampuan individu untuk bertahan. Di alam, organisme memiliki beberapa karakteristik 

yang mempengaruhi kemampuan mereka dalam bertahan hidup dan reproduksi. Karakteristik 

tersebut direpresentasikan dalam kromosom organisme. Dalam proses reproduksi, kromosom 

dari suatu organisme akan berkombinasi dengan organisme lain. Diharapkan, pada akhirnya, 

hasil kombinasi tersebut memiliki karakteristik terbaik dari setiap organisme.  

Proses tersebut menjadi dasar bagi komputasi evolusioner. Komputasi evolusioner 

merupakan sebuah penelitian dalam ilmu komputer yang terinspirasi dari proses seleksi alam. 

(Eiben, 2003) Penelitian tersebut dilakukan untuk mengembangkan penemu solusi otomatis. 

Pada abad ke dua puluh, kebutuhan akan penemu solusi otomatis terus meningkat. Hal 

itu dikarenakan meningkatnya kompleksitas masalah yang harus diselesaikan sehingga waktu 

yang diperlukan untuk menganalisis semakin lama. Permasalahan tersebut menyatakan 

kebutuhan akan suatu algoritma  yang dapat diterapkan pada berbagai masalah, tanpa banyak 

penyesuaian, dan memberikan solusi yang terbaik dalam waktu yang ditetapkan. Algoritma 

evolusioner dapat melakukan hal tersebut, karena dapat memberikan jawaban atas tantangan 

penemu solusi otomatis untuk masalah yang semakin banyak dan kompleks, dalam waktu 

yang ditetapkan. 

 

2.1.1.1.1. Evolutionary Algorithms 

Dari sudut pandang konvensional, algoritma evolusioner merupakan suatu algoritma 

yang mensimulasikan sistem evolusi Darwin. (Chiong, Weise, & Michalewicz, 2012) Sejarah 
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menunjukkan terdapat banyak variasi dari algoritma evolusioner. Namun, ide dasarnya tetap 

sama, yaitu: berikan pada populasi suatu tekanan lingkungan yang menyebabkan seleksi 

alam, sehingga terjadi peningkatan kualitas pada populasi. Berdasarkan nilai kualitasnya, 

beberapa kandidat terbaik dipilih dari populasi untuk menghasilkan keturunan baru dengan 

menerapkan rekombinasi dan atau mutasi.  

Diawali dengan proses pemilihan dua kandidat dari populasi untuk direkombinasi. 

Selanjutnya, proses rekombinasi dan mutasi yang mengarah pada sekumpulan kandidat yang 

berkompetisi berdasarkan kualitas mereka dengan kandidat yang telah ada. Proses ini dapat 

terus dilakukan hingga kandidat dengan kualitas yang mencukupi ditemukan atau batas 

komputasi tercapai. 

Dua hal yang menjadi dasar pada evolusi ini, yaitu: rekombinasi dan mutasi yang 

menciptakan keberagaman dan seleksi sebagai pendorong kualitas. Kombinasi keduanya 

menyebabkan terjadinya peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Meningkatnya kualitas 

secara berkelanjutan akan menyebabkan terlampauinya batas kualitas. Pada bentuk ini, 

evolusi sering dilihat sebagai suatu proses adaptasi. Batas kualitas tidak dilihat sebagai suatu 

fungsi objektif untuk dioptimalkan, tetapi sebagai batas persyaratan. Terpenuhinya batas 

tersebut berdampak pada peningkatan kelangsungan hidup yang terlihat dari tingginya jumlah 

keturunan.  

Walaupun proses evolusi dapat meningkatkan populasi, perlu diperhatikan bahwa 

banyak komponen dalam proses evolusi bersifat tidak pasti. Selama proses seleksi individu 

yang lebih baik memiliki kesempatan yang lebih tinggi, tetapi tidak menghapus kemungkinan 

terpilihnya individu yang kurang. Pada tahap kombinasi, bagian yang akan dikombinasi 

bersifat acak. Begitu pula pada mutasi, bagian yang akan dimutasi dipilih secara acak.  

Di antara variasi dari algoritma evolusioner, algoritma genetika adalah suatu 

kumpulan metode yang merepresentasikan penerapan dari alat evolusi. Algoritma genetika 
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bergantung pada penggunaan seleksi, rekombinasi, dan mutasi. Proses perubahan biasanya 

terjadi pada generasi individu baru. 

 

2.1.1.1.1.1. Genetic Algoritms 

Berdasarkan teori evolusi Darwin, organisme biologi berevolusi agar dapat bertahan 

hidup. Kesuksesan proses evolusi pada alam, menarik perhatian para peneliti untuk 

menerapkannya dalam proses pencarian solusi dari suatu masalah secara optimal.  

Di alam bebas, suatu individu pada suatu populasi saling bersaing untuk mendapatkan 

sumber kehidupan. Bahkan, kompetisi antar individu juga terjadi dalam proses reproduksi. 

Oleh sebab itulah, individu yang berperforma yang buruk memiliki kemungkinan yang lebih 

kecil untuk selamat, sedangkan individu yang mampu beradaptasi dapat melanjutkan 

keturunan. Setelah beberapa generasi, spesies berevolusi secara spontan untuk dapat lebih 

beradaptasi terhadap lingkungannya.  

Matematika menjadi dasar, di mana terdapat beberapa model dan metode yang 

menjabarkan berbagai fenomena dan memecahkan berbagai masalah. Contohnya adalah 

algoritma genetika. Algoritma genetika merupakan suatu model komputasi yang meniru 

prinsip-prinsip dari evolusi alam untuk melakukan pencarian dan optimalisasi. (Holland, 

1992) Kini, algoritma genetika digunakan untuk memecahkan permasalahan optimasi yang 

rumit, seperti penjadwalan. 

Dalam membangun suatu penyelesaian suatu permasalahan dengan algoritma 

genetika, ada beberapa definisi yang perlu diketahui, seperti: 

o Allele = Nilai pada gen; 

o Gen = Suatu satuan dasar yang menyatakan suatu arti tertentu; 

o Kromosom = Kumpulan gen yang menyatakan suatu nilai; 
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o Individu = Kumpulan kromosom yang berupa suatu nilai yang menyatakan 

suatu solusi; dan 

o Populasi = Sekumpulan individu dalam satu kelompok yang sama; 

Terdapat beberapa langkah dalam proses algoritma genetika untuk memberikan suatu 

penyelesaian. Langkah-langkah tersebut adalah membangkitkan populasi awal, mengevaluasi 

nilai fitness, menyeleksi individu, rekombinasi, mutasi, elitisme, hingga repopulasi. Langkah-

langkah tersebut dapat berulang hingga didapat hasil yang ditentukan. Berikut merupakan 

diagram langkah-langkah yang dilakukan dalam proses algoritma genetika: 
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Gambar 2.1. Rancangan Sistem Algoritma Genetika 

   

2.2. Web 

The World Wide Web (WWW, or simply Web) is an information space in which the 

items of interest, referred to as resources, are identified by global identifiers called Uniform 

Resource Identifiers (URI). (W3C Technical Architecture Group, 2004) Presentasi informasi 
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yang sederhana dan menarik pada WWW telah membuat WWW menjadi terkenal. Fiturnya 

yang sederhana menarik minat banyak orang. Tidak seperti televisi, di mana penggunanya 

pasif, pengguna WWW harus tetap aktif. Hal terbaiknya ialah tak ada yang memilikinya. 

WWW dikelola secara mandiri. 

Strategi pertahanan Amerika Serikat pada pertengahan abad ke-20 berfokus pada 

senjata nuklir. Namun, terdapat masalah dalam fokus tersebut. Masalah tersebut adalah tidak 

terintegrasinya sistem komunikasi. Oleh sebab itu, Advanced Projects Research Agency 

(ARPA) mendanai penelitian untuk membuat sistem komunikasi terintegrasi. Pada akhirnya, 

para peneliti berhasil membuat sistem tersebut, dinamai dengan ARPANET. 

ARPANET dimulai dengan menghubungkan Universitas California di Los Angeles, 

Universitas California di Santa Barbara, Institut Penelitian Stanford, dan Universitas Utah. 

Kini, sistem tersebut telah berevolusi, mengubungkan banyak komputer dalam sekelompok 

jaringan yang terhubung melalui internet. Jaringan merupakan sekumpulan perangkat yang 

terhubung oleh tautan komunikasi. Kolaborasi dari banyak jaringan yang terhubung 

membentuk Internet. (Forouzan & Fegan, 2004) Untuk dapat terhubung ke Internet, 

dibutuhkan Internet Service Provider (ISP). Setelah terhubung, pengguna juga memerlukan 

aplikasi untuk dapat mengakses informasi dari jaringan.  

WWW berbasiskan pada pertukaran informasi antara penyedia dan pengguna. Pada 

konteks ini, penyedia dan pengguna merupakan program. Masyarakat berinteraksi dengan 

web menggunakan program pengguna pada komputer. Proses dalam program pengguna lebih 

rumit dibandingkan penyedia. Hal itu disebabkan karena program pengguna harus mampu 

menerima berbagai macam data, mengartikannya, dan menampilkannya, sedangkan program 

penyedia hanya harus merespon permintaan informasi program pengguna.  

Saat program pengguna ingin menjalankan koneksi ke penyedia, maka harus 

diketahui alamat dan objek yang diminta. Pada WWW, alamat dan objek ditentukan oleh 
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Uniform Resource Locator (URL). URL memberitahukan pada program pengguna di mana 

alamat penyedia dan objek yang dapat diminta. URL juga dapat menginstruksikan penyedia 

untuk memproses suatu fungsi atau menerima informasi. 

Dikarenakan kemampuannya tersebut, URL dapat menjadi cukup rumit. Namun, 

WWW dapat menyederhanakannya, sehingga, terkecuali pada kasus tertentu, URL tak perlu 

diingat. WWW menyatukan URL pada dokumen yang disajikan. 

Mayoritas dokumen WWW ditulis di HTML, HyperText Markup Language. HTML 

memberitahu pengguna bagaimana cara menampilkan dokumen. Terdapat penanda yang 

memberikan penjelasan tentang ukuran dan gaya huruf, gambar, pengaturan teks, dan URL 

dari dokumen lain. 

Kini, WWW telah mengalami perkembangan yang luar biasa. Presentasi yang 

menarik, tetapi tetap sederhana membuat WWW menjadi metode pilihan untuk memberikan 

layanan. Banyak institusi turut serta dalam pengembangannya. Hal itu menyebabkan 

banyaknya variasi dari isi WWW. 

 

2.3. Pediatri Dermatologi 

Dermatologi merupakan salah satu spesialisasi kedokteran yang mempelajari kulit, 

rambut, kuku dan lain sebagainya. Salah satu cabang dari dermatologi adalah pediatri 

dermatologi. Spesialisasi ini bertanggung jawab terhadap kelainan kulit, rambut, kuku, dan 

lain sebagainya pada bayi, anak-anak, remaja, dengan batasan umur dari lahir hingga selesai 

sekolah menengah. Terdapat banyak jenis penyakit dalam spesialisasi ini. Namun, pada 

skripsi ini hanya akan dibahas empat penyakit, yaitu: Dermatitis Atopik, Scabies, Seborrhoeic 

Dermatitis, dan Rubella. Penyakit-penyakit tersebut dipilih karena merupakan penyakit yang 

cukup sering diderita dan memiliki gejala-gejala yang hampir sama. 
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2.3.1. Dermatitis Atopik 

Dermatitis atopik adalah penyakit kronis yang ditandai oleh xerosis, pruritus, 

eritematosa, penebalan kulit, dan likenifikasi yang normal. (Kane, Lio, Stratigos, & Johnson, 

2009) Penyakit ini menurun dari keluarga yang memiliki riwayat demam, asma, atau alergi 

rhinitis. Fase penyakit ini dibagi berdasarkan penyakit penderita, yaitu bayi, anak-anak, dan 

remaja. Penyakit ini memiliki beberapa gejala, di antaranya kondisi gatal pada kulit, memiliki 

kelainan pada lipatan kulit, memiliki riwayat penyakit atopik, seperti asma, dan memiliki 

riwayat penyakit kering. 

 
Gambar 2.2. Dermatitis Atopik  

 

2.3.2. Scabies 

Scabies adalah penyakit yang disebabkan oleh kutu Sarcoptes Scabiei. (Irvine, 

Hoeger, & Yan, 2011) Kutu berukuran mikroskopis tersebut merasuk ke dalam kulit dan 

berkembang biak. Scabies tak mengenal batas wilayah ataupun ras. Penyakit ini menular 

melaui kontak antar kulit. Oleh karena itu, tempat di mana jarak antar tubuh dekat dan kontak 

kulit sering terjadi, seperti fasilitas perawatan, menjadi tempat penyebaran penyakit ini. 

Gejala bila terkena penyakit ini adalah rasa gatal, ruam, dan timbul semacam jerawat pada 

daerah infeksi. 
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Gambar 2.3. Kutu Scabies 

 

2.3.3. Seborrhoeic Dermatitis 

 Seborrhoeic dermatitis merupakan bentuk peradangan permukaan kulit. (Irvine, 

Hoeger, & Yan, 2011) Peradangan ini biasa terjadi di area kulit yang berambut atau 

mengandung kelenjar minyak. Penyakit ini tidak mengenal batas umur. Gejala utamanya 

adalah terdapat bercak berminyak yang bersisik. 

 
Gambar 2.4. Seborrhoeic Dermatitis 

 

2.3.4. Rubella 

 Rubella merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus. (Kane, Lio, 

Stratigos, & Johnson, 2009) Penyakit ini tergolong penyakit ringan dan biasanya menjangkiti 

anak-anak. Namun, penyakit ini dapat berubah menjadi serius apabila menjangkiti wanita 

hamil. Gejalanya adalah ruam, demam rendah, dan mual. 
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Gambar 2.5. Rubella 

 

2.4. Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai sistem pakar ataupun penyakit kulit yang dilakukan pada skripsi 

ini bukanlah yang pertama. Telah banyak penelitian mengenai sistem pakar, penyakit kulit, 

ataupun keduanya. Namun, penelitian mengenai sistem pakar yang berbasis web untuk 

diagnosa penyakit kulit pada anak-anak (pediatri dermatologi), di mana metode yang 

digunakan dalam sistem pakar adalah algoritma genetika, baru dilakukan oleh skripsi ini. 
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