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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1  Sistem Pakar 

 Pakar adalah orang yang memiliki pengetahuan, penilaian, pengalaman, 

metode khusus, serta kemampuan untuk menerapkan bakat ini dalam memberi 

nasihat dan memecahkan masalah (Nurman, 2016). 

 Pakar biasa memiliki beberapa konsep umum (Nurman, 2016): 

1. Mampu memecahkan persoalan dan mencapai tingkat performa yang secara 

signifikan lebih baik dari orang lain. 

2. Pakar pada satu waktu atau satu wilayah mungkin tidak menjadi pakar di 

waktu atau wilayah lain. 

 Sistem pakar (Expert System) biasa disebut juga dengan Knowledge Based 

System yaitu suatu aplikasi komputer yang ditunjukan untuk membantu 

pengambilan keputusan atau pemecahan persoalan dalam bidang yang spesifik. 

Sistem ini bekerja dengan menggunakan pengetahuan dan metode analisis yang 

telah didefinisikan terlebih dahulu oleh pakar yang sesuai dengan bidang 

keahliannya (B. Hermawan Hayadi dan Kasman Rukun, 2016). 

Berikut ini adalah beberapa pengertian sistem pakar menurut beberapa ahli: 

1.  Menurut Arhami (2004), menjelaskan bahwa sistem pakar adalah suatu 

cabang dari AI yang membuat penggunaan secara luas Knowledge yang 

khusus untuk penyelesaian masalah tingkat manusia yang pakar 

2.  Menurut Siswanto (2010), menjelaskan bahwa sistem pakar suatu cabang 

dari Artificial Intelligence (AI) yang cukup tua karena sistem ini mulai 

dikembangkan pada tahun 1960. Sistem pakar adalah program AI dengan 
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basis pengetahuan (Knowledge base) yang diperoleh dari pengalaman atau 

pengetahuan pakar atau ahli dalam memecahkan persoalan pada bidang 

tertantu dan didukung oleh mesin Interensi/Inferensi Engine yang 

melakukan penalaran atau pelacakan terhadap sesuatu atau fakta-fakta dan 

aturan kaidah yang ada di basis pengetahuan setelah dilakukan pencarian, 

sehingga dicapai kesimpulan. 

2.2  Dempster Shafer 

 Dempster Shafer Theory adalah generalisasi dari Bayesian theory of 

subjective probability. Fungsi kepercayaan berbasis derajat kepercayaan (atau 

keyakinan, atau jaminan) pada suatu masalah terhadap probabilitas untuk masalah 

terkait. Derajat kepercayaan itu sendiri mungkin atau mungkin tidak memiliki 

sifat probabilitas matematika seberapa banyak perbedaannya tergantung pada 

seberapa dekat kedua permasalahan itu berkaitan (Shafer, 2002). 

 Teori Dempster Shafer adalah suatu teori matematika untuk pembuktian 

berdasarkan belief functions (fungsi kepercayaan) dan plausible reasoning 

(pemikiran yang masuk akal), yang digunakan untuk mengkombinasikan 

potongan informasi yang terpisah (bukti) untuk mengkalkulasi kemungkinan dari 

suatu peristiwa. Secara umum teori Dempster Shafer ditulis dalam suatu interval: 

[Belief, Plausibility]. Belief (Bel) adalah ukuran kekuatan evidence dalam 

mendukung suatu himpunan proposisi. Jika bernilai 0 (nol) maka 

mengindikasikan bahwa tidak ada evidence, dan jika bernilai 1 menunjukkan 

adanya kepastian. 

Plausibility dinotasikan sebagai : Pl(s) = 1 – Bel(s) 

Jika yakin akan Øs maka dikatakan bahwa Bel(s) = 1 dan pl(s) = 0. 
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Plausability akan mengurangi tingkat kepercayaan dari evidence. 

 Pada teori Dempster Shafer kita mengenal adanya frame of discernment 

yang dinotasikan dengan θ dan mass function yang dinotasikan dengan m. Fungsi 

kombinasi m1 dan m2 sebagai m3 dibentuk dengan persamaan : 
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… (2.1) 

Dengan : 

m1 (X) adalah mass function dari evidence X 

m2 (Y) adalah mass function dari evidence Y 

m3 (Z) adalah mass function dari evidence Z 

2.3  Web Responsive 

 Responsive web design adalah pendekatan yang menyarankan desain dan 

pengembangan seharusnya menanggapi tingkah laku pengguna dan lingkungan 

berdasarkan ukuran layar, platform, dan orientasi (Magazine, 2012). Menurut 

Ethan Marcotte (2011) ada tiga bahan utama yang digunakan dalam pembuatan 

responsive web design yaitu: 

a.  Flexible, grid-based layout 

b.  Flexible images and media 

c.  Media queries, sebuah modul dari CSS3 
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2.4  Penyakit Umum 

 Penyakit adalah suatu proses penghancuran secara particular dalam suatu 

organ atau organisme yang menyebabkan keadaan tidak nyaman yang dialami 

oleh tubuh dan pikiran (Chandra, 2010). 

 Menurut Rama Tri Admaja penyakit umum adalah penyakit yang sering 

terjadi pada masyarakat dan umumnya ditakuti di masyarakat karena penyakit ini 

kurang mendapatkan perhatian. Penyakit umum yang sering dijumpai di 

masyarakat menurut Rama Tri Admaja yaitu influenza, tifus, maag, asma, 

amandel, asam lambung, farangitis, liver, campak, dan diare. 

 Menurut buku yang disarankan oleh pakar, gejala dari penyakit umum 

seperti influenza, tifus, maag, asma, amandel, asam lambung, farangitis, liver, 

campak, diare, DBD, malaria, TB Paru, dan kolera adalah sebagai berikut. 

a. Influenza 

Gejala yang ditimbulkan antara lain demam, demam sampai 40 derajat celcius, 

sakit kepala, nyeri otot, lelah, batuk, sakit tenggorokan, dan hidung mampet. 

b. Tifus  

Gejala yang ditimbulkan antara lain demam yang meningkat tiap hari, demam 

yang meninggi pada malam hari, otot terasa sakit, l elah, lemas, berkeringat, batuk 

kering, penurunan berat badan, sakit perut, kehilangan nafsu makan, muncul ruam 

pada kulit berupa bintik-bintik kecil berwarna merah muda, dan kesadaran 

menurun. 
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c. Maag  

Gejala yang ditimbulkan antara lain nyeri ulu hati, nyeri saat lapar, nyeri hilang 

setelah makan, mudah kenyang, mual, muntah, perut kembung bagian atas, dan 

merasa tidak nyaman setelah makan. 

d. Asma  

Gejala yang ditimbulkan antara lain sesak nafas, batuk pada malam 

hari/menjelang pagi, dada merasa tertekan, lelah, stress, dan mengi. 

e. Amandel  

Gejala yang ditimbulkan antara lain sakit kepala, demam, nyeri tenggorokan saat 

menelan, sakit telinga, batuk, pembengkakan kelenjar getah bening di bagian 

tenggorokan, dan bintik-bintik nanah di sekitar amandel. 

f. Asam Lambung  

Gejala yang ditimbulkan antara lain merasa tidak nyaman setelah makan, nyeri 

ulu hati, mual, kembung, muntah, muntah darah, dan tinja berwarna hitam. 

g. Farangitis  

Gejala yang ditimbulkan antara lain tenggorokan merah, tenggorokan gatal, 

tenggorokan kering, hidung pilek, batuk kering, serak, mata merah, sakit 

tenggorokan, nyeri tenggorokan saat menelan, demam, demam sampai 40 derajat 

celcius, nyeri otot, sakit kepala, tonsil membesar dengan bercak putih, kelenjar 

depan leher membengkak, dan ada selaput warna putih di dalam mulut. 
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h. Liver  

Gejala yang ditimbulkan antara lain kulit terlihat kuning, mata terlihat kuning, 

nerut nyeri, perut bengkak, kulit gatal, warna urin gelap, feses berwarna pucat / 

berdarah, lelah kronis, mual, muntah, kehilangan nafsu makan, dan mudah memar. 

i. Campak  

Gejala yang ditimbulkan antara lain mata merah, mata bengkak, mata sensitive 

terhadap cahaya, sakit tenggorokan, batuk kering, hidung beringus, bercak kecil 

berwarna putih keabuan di mulut dan tenggorokan, demam sampai 40 derajat 

celcius, lemas, kehilangan nafsu makan, diare, dan muntah-muntah. 

j. Diare  

Gejala yang ditimbulkan antara lain buang air besar lebih dari 3 kali sehari, 

konsistensi tinja cair, tinja yang dihasilkan lebih banyak dari biasanya, tinja 

berdarah, dan tinja berlendir. 

k. DBD  

Gejala yang ditimbulkan antara lain demam sampai 41 derajat celcius, sakit 

kepala, nyeri otot, nyeri tulang, nyeri sendi, nyeri pada bagian belakang mata, 

ruam yang tersebar luas, mual, muntah, pendarahan ringan dari gusi dan hidung 

(jarang terjadi), pendarahan dari hidung, pendarahan dari mulut, dan nyeri perut. 

l. Malaria  

Gejala yang ditimbulkan antara lain demam, demam naik turun, mengigil, sakit 

kepala, merasa dingin, berkeringat, mual, dan muntah. 
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m. TB Paru  

Gejala yang ditimbulkan antara lain batuk lebih dari 2 minggu, batuk berdahak, 

sesak nafas, lemas, nafsu makan menurun, berat badan menurun, malaise, 

berkeringat malam hari tanpa aktifitas, demam, dan demam lebih dari 1 bulan. 

n. Kolera  

Gejala yang ditimbulkan antara lain diare, muntah, dehidrasi, asidosis, 

hypokalemia, hipotensi, oliguria, shock, dan tinja seperti air cucian beras. 

2.5  End User Computing Satisfaction   

 End User Computing Satisfaction (EUCS) adalah metode untuk mengukur 

tingkat kepuasan dari pengguna suatu sistem aplikasi dengan membandingkan 

antara harapan dan kenyataan dari sebuah sistem informasi. Definisi End-User 

Computing Satisfaction (EUCS) dari sebuah sistem informasi adalah evaluasi 

secara keseluruhan dari para pengguna sistem informasi yang berdasarkan 

pengalaman mereka dalam menggunakan sistem tersebut (Doll, 1988 & 

Torkzadeh, 1991).  

 Dimensi dalam End User Computing Satisfaction (EUCS) menurut Doll & 

Torkzadeh ada lima yaitu Dimensi Kelengkapan Isi, Dimensi Keakuratan, 

Dimensi Tampilan, Dimensi Kemudahan, dan Dimensi Kecepatan.  

1. Dimensi Kelengkapan Isi (Content)  

 Dimensi content mengukur kepuasan pengguna ditinjau dari sisi isi dari 

suatu  sistem. Isi dari sistem biasanya berupa fungsi dan modul yang dapat 

digunakan oleh pengguna system dan juga informasi yang dihasilkan oleh sistem. 

Dimensi content juga mengukur apakah sistem menghasilkan informasi yang 
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sesuai dengan kebutuhan pengguna. Semakin lengkap modul dan informatif 

system, maka tingkat kepuasan dari pengguna akan semakin tinggi.  

2. Dimensi Keakuratan (Accuracy)  

 Dimensi accuracy mengukur kepuasan pengguna dari sisi keakuratan data 

ketika sistem menerima input kemudian mengolahnya menjadi informasi. 

Keakuratan sistem diukur dengan melihat seberapa sering sistem menghasilkan 

output yang salah ketika mengolah input dari pengguna, selain itu dapat dilihat 

pula seberapa sering terjadi error adatau kesalahan dalam proses pengolahan data.  

3. Dimensi Tampilan (Format)  

 Dimensi format mengukur kepuasan pengguna dari sisi tampilan dan 

estetika dari antarmuka sistem, format dari laporan atau informasi yang dihasilkan 

oleh sistem apakah antarmuka dari sistem itu menarik dan apakah tampilan dari 

sistem memudahkan pengguna ketika menggunakan sistem sehingga secara tidak 

langsung dapat berpengaruh terhadap tingkat efektifitas dari pengguna.  

4. Dimensi Kemudahan (Ease of Use)  

 Dimensi Ease of Use mengukur kepuasan pengguna dari sisi kemudahan 

pengguna atau user friendly dalam menggunakan sistem seperti proses 

memasukkan data, mengolah data dan mencari informasi yang dibutuhkan.  

5. Dimensi Kecepatan (Timeliness)  

 Dimensi Timeliness mengukur kepuasan pengguna dari sisi ketepatan waktu 

sistem dalam menyajikan atau menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan 

oleh pengguna. Sistem yang tepat waktu dapat dikategorikan sebagai sistem 

realtime, berarti setiap permintaan atau input yang dilakukan oleh pengguna akan 
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langsung diproses dan output akan ditampilkan secara cepat tanpa harus 

menunggu lama.  

2.6  Skala Likert 

Skala likert adalah skala psikometrik yang dikembangkan oleh Rensis Likert  

yang biasanya terlibat dalam penelitian yang menggunakan kuesioner. Skala likert 

adalah pendekatan yang paling sering digunakan untuk mengukur respons dalam 

penelitian survey (Wuensch, 2005), 

Menurut Sudaryono, dkk. (2011), dengan menggunakan skala likert, 

variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator 

variabel tersebut dijadikan titik tolak untuk membuat item instrumen berupa 

pernyataan atau pertanyaan yang perlu dijawab oleh responden. 

Tabel 2.1 Contoh Kategori Skala Likert (Sugiyono, 2012) 

Kategori Nilai 

Sangat Setuju 5 

Setuju 4 

Netral 3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 

 

Kemudian, persentase nilai skor pada suatu kuisoner dapat dihitung 

menggunakan rumus yang dijelaskan oleh Sugiyono (2012).  

Persentase Skor = (((Sangat Setuju * 5) + (Setuju * 4) + (Netral * 3) + (Tidak  

Setuju * 2) + (Sangat Tidak Setuju * 1)) / (5 * Jumlah    

Responden)) * 100% 
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