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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

2.1. Tinjauan Pustaka 

         Proses penyelesaian perkara merupakan proses yang kompleks yang 

memerlukan banyak pengaturan. Proses ini terdiri dari beberapa tahap dan tahap 

yang paling penting adalah proses penentuan skala prioritasnya. Masalah yang 

sering dihadapi dalam proses penentuan skala prioritas perkara adalah pada proses 

pengajuan suatu perkara yang harus ditangani dengan urutan disposisi yang harus 

sesuai dengan format yang dipenuhi, untuk mengatasi permasalahan tersebut 

perlunya membangun sistem informasi dengan memanfaatkan perkembangan 

teknologi informasi guna mengelola sistem penyelesaian perkara dengan skala 

prioritas di Polri. Rule Based Expert System dapat membantu dalam pengambilan 

keputusan. Expert System dengan berbasis aturan dalam peradilan india terhadap 

hukum tindak pidana perempuan. Hukum merupakan aturan umum dari 

pertimbangan semua bukti-bukti yang ada, salah satunya penerapan membuat 

keputusan jika aturan sesuai dengan input data  (Jadhav dkk., 2013). 

         Adapun yang menjadi relevansi dalam penelitian ini didasarkan pada 

beberapa sumber yakni sistem pakar dengan menggunakan metode forward 

chaining dalam ruang lingkup keuangan dan akuntansi dapat mengakuisisi suatu 

pengetahuan dengan sangat baik (Wagner dan Chung, 2002). Selain itu juga sistem 

pakar untuk mendiagnosa hama, gejala dan penyakit pada manga india. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah case based reasoning. Hasil dalam 

penelitian ini menunjukkan hasil yang sangat signifikan dalam mendiagnosa hama, 

gejala dan penyakit pada mangga yang ada di India (Rajkishore dkk., 2006). 

        Adapun penelitian lainnya adalah aplikasi sistem pakar dengan menggunakan 

forward chaining dan basis aturan untuk simulasi mendiagnosa hama, gejala dan 

penyakit pada tanaman bawang merah dan cabai. Adapun metode yang digunakan 

adalah forward chaining berbasis pengetahuan. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan dengan penggunaan forward chaining dapat mendiagnosa hama, 

gejala dan penyakit pada tanaman bawang merah dan cabai (Ginanjar dkk., 2011). 
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        Selanjutnya adalah sistem pakar berbasis aturan untuk mendukung mahasiswa 

suatu universitas. Penelitian ini mengusulkan suatu sistem pakar berbasis 

mahasiswa agar supaya mendukung kegiatan mahasiswa yang ada di universitas 

tersebut. Dengan adanya sistem pakar ini berhasil mendukung kegiatan mahasiswa 

dari segi efektivitas penjadwalan kegiatan maupun pengambilan keputusan yang 

berkaitan dengan mahasiswa yang ada di suatu universitas. Sistem ini telah 

diimplementasikan dan di uji dengan menggunakan software Oracle Policy 

Automation (Engin dkk., 2014). 

Rule Based dengan mesin inferensi forward chaining merupakan metode 

pelacakan yang dimulai dari fakta yang ada untuk menghasilkan tujuan atau 

menarik kesimpulan. Metode ini sangat cocok dipergunakan untuk proses 

monitoringh dimana fakta-fakta pendukung yang ada dimonitor untuk 

menghasilkan kesimpulan akhir (Al-ajlan, 2015). 

Sedangkan Rule Based dengan mesin inferensi backward chaining 

merupakan metode pelacakan yang dimulai dari harapan atau tujuan dan kemudian 

mencoba untuk menemukan bukti atau fakta yang mendukung hipotesa (Al-ajlan, 

2015). Metode ini ini sangat cocok dipergunakan untuk proses pemberian masukan 

atau saran yang harus dilakukan untuk memenuhi suatu harapan atau tujuan. 

Penelitian berikutnya yang berhubungan dengan penelitian ini adalah 

pengembangan sistem pakar berbasis aturan suatu asosiasi dan logika untuk 

prediksi gempa bumi. Penelitian ini mengusulkan dan menerapkan sistem pakar 

untuk memprediksi gempa bumi dari data sebelumnya. Hal ini dicapai dengan 

menerapkan aturan asosiasi pertambangan data gempa dari tahun 1972 ke 2013. 

Penelitian ini menggunakan teknik predikat-logika untuk menarik kesimpulan 

berdasarkan aturan yang harus digunakan dengan berbasis aturan sistem pakar. 

Sistem pakar yang diusulkan mampu memprediksi semua gempa bumi yang benar-

benar terjadi dalam waktu 12 jam kedepan (Ikram dan Qamar, 2015). Rule Based 

System dapat dipergunakan untuk mendeteksi wabah penyakit di masyarakat lebih 

cepat daripada layanan kesehatan masyarakat tradisional. Sistem ini dibangun 

berdasarkan ekstraksi identifikasi terkait dengan penyakit untuk dijadikan sebagai 

basis pengetahuan. Dengan basis pengetahuan yang ada membantu sistem ini untuk 
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mengklasifikasikan pesan sebagai report penyakit   sehingga mampu meningkatkan 

efektivitas deteksi (Lukasiewicz dkk., 2014). 

Rule Based System telah dirancang untuk dapat mengelola gagal jantung 

kronis pada orang dewasa. Hal ini dilakukan untuk memberikan jaminan bahwa 

semua kriteria diagnosis telah diikuti dan untuk mendapatkan jaminan pengobatan 

terbaik yang diberikan. Sistem ini dimaksudkan untuk membantu dalam 

mendiagnosis gagal jantung di awal tahap dan kemudian menyarankan pengobatan 

terbaik untuk kasus tertentu. Sistem ini dirancang memiliki dua aspek, yaitu terkait 

dengan diagnosis serta untuk pengobatan gagal jantung kronis. Basis pengetahuan 

didasarkan pada pedoman gagal jantung kronis terbaru yang dikeluarkan oleh 

National Health Services (NHS) National Institute for Health and Clinical 

Excellence (NICE) pada bulan Agustus 2010. Sistem ini diimplementasikan dengan 

menggunakan bahasa CLIPS yang merupakan sistem berbasis aturan dengan 

metode forward-chaining (Critien dan Khuman, 2014). 

      

2.2.  Dasar Teori  

        Teori yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah dengan 

menggunakan beberapa landasan teori yang ada berdasarkan dengan keilmuan yang 

digunakan dalam penelitian ini. Teori-teori yang digunakan berhubungan expert 

system pada umumnya disesuiakan pada tempat pokok bahasan penelitian yakni 

penentuan skala prioritas suatu perkara. Adapun yang disebutkan sebagai dasar 

teori adalah semua yang berhubungan dalam mendukung penelitian ini seperti 

definisi dan tinjauan singkat, penggunaan variable yang sesuai, hubungan antar 

variabel, teknik perhitungan/langkah-langkah dan sebagainya. 

 

2.2.1 Expert System (Sistem Pakar) 

          Dalam sistem pendukung keputusan sistem pakar merupakan salah satu 

bagian penting yang tidak dapat dilepaskan. Secara lebih detail, sistem pakar akan 

dijelaskan dalam beberapa bagian penting, yakni: definisi sistem pakar, proses 

sistem pakar dan arsitektur yang digunakan.  
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2.2.1.1 Definisi Sistem Pakar 

          Sistem pakar adalah suatu model dan prosedur yang berkaitan, dalam 

suatu domain tertentu, yang mana tingkat keahliannya dapat dibandingkan dengan 

keahlian seorang pakar (Ignazio, 1991). Menurut Durkin, sistem pakar adalah suatu 

program komputer yang dirancang untuk memodelkan kemampuan penyelesaian 

masalah yang dilakukan seorang pakar (Durkin, 1994). Beberapa selang waktu 

kemudian, Giarratano dan Riley menunjukkan bahwa sistem pakar adalah suatu sistem 

komputer yang bisa menyamai atau meniru kemampuan seorang pakar (Garitanno dan 

Riley, 2005).  

         Secara garis besar sistem pakar (expert system) merupakan suatu sistem 

yang dapat menyelesaikan masalah yang ada dimana sistem tersebut mengadopsi 

aturan (rule) yang dibuat manusia ke dalam komputer seperti yang biasanya 

dilakukan oleh para ahli.  

 

2.2.1.2 Proses Sistem Pakar 

         Adapun proses sistem pakar yang ada didasarkan dari ide dasar dari sistem 

pakar yang berkaitan dengan studi kasus yang ada dimana teknologi kecerdasan 

buatan terapan adalah sederhana. Keahlian dari pakar ditransfer ke suatu komputer 

berupa knowledge. Knowledge ini kemudian disimpan dan diproses di dalam 

komputer, dan user akan menjalankan komputer sebagai pedoman/dasar spesifik 

yang diperlukan. Sistem pakar tersebut menanyakan fakta-fakta dan dapat membuat 

inferensi hingga sampai pada kesimpulan khusus. Kemudian layaknya seorang 

konsultan manusia yang menguasai bidang tertentu, sistem pakar akan memberi 

nasihat kepada nonexpert dan menjelaskan lewat sistem dalam hal ini berbentuk 

logika dibalik nasihat yang diberikan. Knowledge dalam sistem pakar ini bisa saja 

seorang ahli, atau aturan yang biasanya terdapat dalam buku, jurnal, peraturan 

pemerintah, website dan orang yang mempunyai pengetahuan tentang suatu bidang. 

Sistem pakar yang baik dirancang agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan 

tertentu dengan meniru kerja dari para ahli (Kusumadewi, 2003). 
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          Dalam suatu sistem pakar harus memenuhi beberapa kriteria yang 

tertuang dalam sebuah dialog dan setelah itu diberikan suatu jawaban dimana sistem 

pakar tersebut dapat memberikan nasehat atau solusi yang telah ditentukan dan 

tersimpan dalam basis data. Tujuan utama sistem pakar ini bukan untuk 

menggantikan kedudukan seorang ahli atau seorang pakar, tetapi untuk 

mengimplementasikan pengetahuan atau aturan yang ada, pendapat dan 

pengalaman pakar dimana bagi para ahli atau pakar, sistem pakar yang dibuat ini 

juga dapat membantu aktivitasnya sebagai asisten yang sangat berpengalaman. 

Sistem pakar memungkinkan seseorang dapat meningkatkan produktifitas, 

memperbaiki kualitas keputusan dan bisa memecahkan masalah yang rumit, tanpa 

bergantung sepenuhnya pada seorang pakar (Sasmito dkk., 2011). 

 

2.2.1.3 Arsitektur Sistem Pakar  

         Dalam suatu sistem pakar, tersusun oleh dua bagian utama, yaitu 

lingkungan pengembangan (development environment) dan lingkungan konsultasi 

(consultation environment) (Turban, 2001). Adapun lingkungan pengembangan 

sistem pakar dipakai untuk memasukkan basis aturan pakar ke dalam lingkungan 

sistem pakar, sedangkan lingkungan konsultasi digunakan oleh pengguna yang 

bukan pakar guna memperoleh pengetahuan pakar. Komponen-komponen sistem 

pakar terbagi dalam dua bagian tersebut ada pada Gambar 2.1 sebagai berikut :  
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Gambar 2.1 Arsitektur Sistem Pakar (Turban dan Aronson, 2001) 

         

Arsitektur sistem pakar yang digunakan terdiri dari beberapa bagian penting 

sebagai berikut: 

1. User Interface 

Antarmuka Pengguna (User Interface) merupakan mekanisme yang digunakan 

oleh pengguna sistem pakar untuk berkomunikasi. Pada bagian ini terjadi 

dialog antara program dan pemakai, yang memungkinkan sistem pakar 

menerima instruksi dan informasi (input) dari pemakai, juga memberikan 

informasi (output) kepada pemakai (McLeod, 1995). 

2. Knowledge Based 

Basis pengetahuan adalah basis atau pangkalan pengetahuan yang berisi fakta, 

pemikiran, teori, prosedur, dan hubungannya satu dengan yang lain atau 

informasi yang terorganisasi dan teranalisa (pengetahuan didalam pendidikan 

atau pengalaman dari seorang pakar) yang diinputkan kedalam komputer 

(Sasmito dkk., 2011). 
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Ada 2 bentuk pendekatan basis pengetahuan yang sangat umum digunakan, 

yaitu:  

a. Pendekatan berbasis aturan (Rule-Based Reasoning)  

 Pendekatan berbasis aturan merupakan pengetahuan yang mengadopsi 

fakta (facts) dan aturan (rules). Bentuk pendekatan berbasis aturan ini 

terdiri atas premis dan kesimpulan. Adapun representasi dari bentuk 

aturan ini tertuang dalam penggunaan if-then pada saat penulisan coding 

dalam aplikasi yang dirancang.  

Teknik rule based reasoning mewakili bagaimana sebuah sistem 

menyelesaikan permasalahan menggunakan pengetahuan dari domain 

aplikasi dalam bentuk rule. Ada dua cara dalam metode rule based 

reasoning yaitu forward chaining dan backward chaining. 

b. Pendekatan berbasis kasus (Case-Based Reasoning)  

Adapun yang dimaksud dengan pendekatan berbasis pengetahuan adalah 

pendekatan yang berisi solusi-solusi yang telah dicapai sebelumnya, 

setelah itu akan diturunkan menjadi suatu solusi untuk keadaan yang 

terjadi kemudian berupa fakta-fakta yang ada.  

3. Knowledge Acquisition/Akuisisi Pengetahuan 

Akuisisi pengetahuan merupakan akumulasi, proses adopsi dan transformasi 

keahlian/pendapat dalam menyelesaikan suatu masalah dari sumber 

pengetahuan ke dalam program/aplikasi komputer. Pada bagian ini, knowledge 

engineer mengadopsi pengetahuan sehingga pada tahap selanjutnya ditransfer 

ke dalam basis pengetahuan dalam basis data yang dirancang. Terdapat tiga 

metode utama dalam akuisisi pengetahuan, yaitu: wawancara, analisis protokol 

dan observasi pada pekerjaan pakar.  

4. Inference Engine/Mesin Inferensi 

Mesin inferensi merupakan program komputer yang memberikan metodologi 

untuk penalaran tentang informasi yang ada dalam basis pengetahuan dan 

dalam workplace, dan untuk memformulasikan kesimpulan.  

 Mesin inferensi berperan sebagai otak dari sistem pakar. Mesin inferensi 

berfungsi untuk memandu proses penalaran terhadap suatu kondisi berdasarkan 
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pada basis pengetahuan yang tersedia. Di dalam mesin inferensi terjadi proses 

untuk memanipulasi dan mengarahkan kaidah, model, dan fakta yang disimpan 

dalam basis pengetahuan untuk mencapai solusi atau kesimpulan. Dalam 

prosesnya, mesin inferensi menggunakan strategi penalaran dan strategi 

pengendalian. Strategi penalaran terdiri dari strategi penalaran pasti (Exact 

Reasoning) dan strategi penalaran tak pasti (Inexact Reasoning). Exact 

reasoning akan dilakukan jika semua data yang dibutuhkan untuk menarik 

suatu kesimpulan tersedia, sedangkan inexact reasoning dilakukan pada 

keadaan sebaliknya. Dan untuk strategi pengendalian ini berfungsi sebagai 

panduan arah dalam melakukan proses penalaran. Adapun untuk komposisi 

Mesin Inferensi dapat dilihat dalam Gambar 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2  Mesin Inferensi (Sasmito dkk., 2011) 

         

Dalam Komputer terisi pengetahuan dari pakar yang telah tersusun dalam 

knowledge base, dalam hal ini komputer juga harus mendapatkan input dan 

setelah mendapatkan input maka akan dicocokan dengan fakta-fakta yang ada 

di knowledge base oleh inference engine, selanjutnya diolah berdasarkan 

pengalaman dan prosedur yang ada pada inference engine yang nantinya akan 

menghasilkan suatu keputusan. 

Terdapat dua teknik pelacakan dalam mesin inferensi yaitu pelacakan ke depan 

atau runut maju (forward chaining) yaitu pendekatan yang dimotori pada (data 

driven), dalam pendekatan ini pelacakan dimulai dari informasi masukan yang 

 

Knowledge 

Base        

(Basis 

Pengetahuan) 

Inferencing 

capability 

(teknik 

pelacakan) 

KOMPUTER 



12 
 

selanjutnya menggambarkan suatu kesimpulan. Dan pelacakan ke belakang 

atau runut belakang (backward chaining) merupakan pendekatan yang 

dimotori tujuan (goal driven), dalam pendekatan ini pelacakan dimulai dari 

tujuan yang selanjutnya dicari aturan yang memiliki tujuan tersebut membuat 

suatu kesimpulan. 

5. Workplace (Area Kerja) 

Merupakan memori kerja (working memory) yang digunakan untuk 

menyimpan kondisi/keadaan yang dialami oleh pengguna dan juga hipotesa 

serta keputusan sementara.  

6. Fasilitas Penjelasan 

Proses menentukan keputusan yang dilakukan oleh mesin inferensi selama sesi 

konsultasi mencerminkan proses penalaran seorang pakar. Karena pemakai 

terkadang bukanlah seorang ahli dalam bidang tersebut, maka dibuatlah 

fasilitas penjelasan. Fasilitas penjelasan inilah yang dapat memberikan 

informasi kepada pemakai mengenai jalannya penalaran sehingga dihasilkan 

suatu keputusan. Bentuk penjelasannya dapat berupa keterangan yang 

diberikan setelah suatu pertanyaan diajukan, yaitu penjelasan atas pertanyaan 

mengapa, atau penjelasan atas pertanyaan bagaimana sistem mencapai 

konklusi.  

7. Perbaikan Pengetahuan 

Pakar memiliki kemampuan untuk menganalisis dan meningkatkan kinerjanya 

serta kemampuan untuk belajar dari kinerjanya. Kemampuan tersebut tidak 

bisa diremehkan dalam pembelajaran terkomputerisasi, sehingga program akan 

mampu menganalisis penyebab kesuksesan dan kegagalan yang terjadi.  

Ada beberapa masalah utama yang menjadi area luas aplikasi sistem pakar, 

antara lain:  

 Interpretasi. Pengambilan keputusan dari hasil observasi, termasuk 

diantaranya: pengawasan, pengenalan ucapan, analisis citra, interpretasi 

sinyal dan beberapa analisis kecerdasan.  
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 Prediksi. Termasuk diantaranya: peramalan, prediksi demografis, 

peramalan ekonomi, prediksi lalu lintas, estimasi hasil, militer, pemasaran, 

atau peramalan keuangan.  

 Diagnosis. Termasuk diantaranya: medis, hama, elektronis, mekanis dan 

diagnosis perangkat lunak.  

 Perancangan. Termasuk diantaranya : layout sirkuit dan perancangan 

bangunan  

 Perencanaan. Termasuk diantaranya: perencanaan keuangan, komunikasi, 

militer, pengembangan produk, routing dan manajemen proyek.  

 Monitoring. Misalnya: Computer-Aided Monitoring Systems.  

 Debugging, memberikan resep obat terhadap suatu kegagalan.  

 Perbaikan.  

 Instruksi. Melakukan instruksi untuk diagnosis, debugging dan perbaikan 

kinerja.  

 Kontrol. Melakukan kontrol terhadap interpretasi-interpretasi, prediksi, 

perbaikan dan monitoring kelakuan sistem.  

 

2.2.2 Penalaran Berbasis Pengetahuan  (Rule-based Reasoning) Forward 

dan Backward Chaining 

Dengan adanya basis pengetahuan berisi pengetahuan yang relevan yag 

digunakan untuk memahami, merumuskan, dan memecahkan persoalan. Basis 

tersebut mencakup dua elemen dasar, yaitu : fakta, misalnya situasi persoalan dan 

teori area persoalan, dan heuristik atau aturan khusus yang mengarahkan 

penggunaan pengetahuan untuk memecahkan persoalan khusus dalam domain 

tertentu. Heuristik menyatakan pengetahuan penilaian informasi dalam area 

aplikasi (Sharma dkk., 2012). 

 Pada penalaran berbasis aturan, pengetahuan direpresentasikan dengan 

menggunakan aturan berbentuk: IF-THEN. Bentuk ini digunakan apabila dimiliki 

sejumlah pengetahuan pakar pada suatu permasalahan tertentu, dan si pakar dapat 

menyelesaikan masalah tersebut secara berurutan. Disamping itu bentuk ini juga 
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digunakan apabila dibutuhkan penjelasan tentang langkah-langkah pencapaian 

solusi (Eshete, 2009). 

Mesin inferensi merupakan bagian yang mengatur proses penalaran sistem 

yang digunakan untuk mengarahkan menuju solusi yang terbaik yang dapat 

dilakukan berdasarkan basis pengetahuan. Komponen ini sebenarnya adalah 

program komputer yang menyediakan metodologi untuk mempertimbangkan 

informasi dalam basis pengetahuan, dan merumuskan kesimpulan. Komponen ini 

menyediakan arahan bagaimana menggunakan pengetahuan sistem, yakni dengan 

mengembangkan agenda yang mengatur dan mengontrol langkah yang diambil 

untuk memecahkan persoalan kapan pun konsultasi berlangsung (Al-ajlan, 2015). 

2.2.2.1 Mesin Inferensi Forward Chaining 

  Forward chaining merupakan suatu penalaran yang dimulai dari fakta 

untuk mendapatkan kesimpulan (conclusion) dari fakta tersebut (Giaratanno dan 

Riley, 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3  Forward chaining 

 Dalam penelitian ini seperti dalam Gambar 2.3 terdapat 6 fakta yang 

menjadi dasar, dengan 16 rule dari pakar dengan 8 kondisi untuk menghasilkan 

level skala prioritas perkara 1 sampai dengan 6. Dengan Forward chaining dimana 

pendekatan yang dimotori data (data driven) yaitu pelacakan yang dimulai dari 

fakta-fakta yang ada untuk dicocokkan pada bagian IF dari aturan IF-THEN untuk 

menghasilkan tujuan. 

 Contoh forward chaining dengan menggunakan 5 (lima) buah rule 

sebagai berikut : 

R1 : IF (Y and D) THEN Z 

Fakta 1 

Fakta 2 

Rule 1 

Rule 2 

Level 1 

Level 2 

Fakta 3 Rule 3 Level 3 
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R2 : IF (X and B and E) THEN Y 

R3 : IF A THEN X 

R4 : IF C THEN L 

R5 : IF (L and M) THEN N 

Fakta  : A, B, C, D, dan E adalah bernilai benar. 

Tujuan : Menentukan apakah Z bernilai benar atau salah. 

 Langkah pertama : fakta dalam Basis data yang dapat memicu aturan 

yang sudah ditentukan adalah A, jika fakta A dimasukkan ke dalam aturan maka 

akan memicu aturan R3 dan menghasilkan fakta baru berupa fakta X yang 

dimasukkan kedalam Basis data. Langkah pertama forward chaining ini 

ditunjukkan pada Gambar 2.4. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4  Langkah pertama forward chaining 

 Langkah kedua : dilanjutkan dengan fakta C yang memicu aturan R4 

sebagai sifat runut ke depan dan akan menghasilkan fakta baru ke dalam Basis data 

yaitu fakta L. langkah kedua forward chaining ditunjukkan pada Gambar 2.5. 

 

 

 

Basis data 

 
A    B    C    D    E 

 

Basis pengetahuan 

R1 : IF (Y and D) THEN Z 

R2 : IF (X and B and E) THEN Y 

R3 : IF A THEN X 

R4 : IF C THEN L 

R5 : IF (L and M) THEN N 

 

Basis data 

A    B    C    D    E 

 
X 

Basis pengetahuan 

R1 : IF (Y and D) THEN Z 

R2 : IF (X and B and E) THEN Y 

R3 : IF A THEN X 

R4 : IF C THEN L 

R5 : IF (L and M) THEN N 

 

Langkah 1 
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Gambar 2.5 Langkah kedua forward chaining 

Langkah ketiga : dalam Basis data memiliki fakta baru yaitu X dan L 

sehingga fakta dalam Basis data menjadi A, B, C, D, E, X, dan L. Selanjutnya fakta 

X, B, dan E dimasukkan ke dalam aturan yang memicu aturan R2 dan menghasilkan 

fakta baru yaitu Y. Langkah ketiga forward chaining ditunjukkan pada Gambar 2.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6  Langkah ketiga forward chaining 

 

Basis pengetahuan 

R1 : IF (Y and D) THEN Z 

R2 : IF (X and B and E) THEN Y 

R3 : IF A THEN X 

R4 : IF C THEN L 

R5 : IF (L and M) THEN N 

 

Basis data 

A    B    C    D    E 

Basis pengetahuan 

R1 : IF (Y and D) THEN Z 

R2 : IF (X and B and E) THEN Y 

R3 : IF A THEN X 

R4 : IF C THEN L 

R5 : IF (L and M) THEN N 

 

Basis data 

 
A    B    C    D    E 

 

Langkah 2 

X 
X L 

Basis pengetahuan 

R1 : IF (Y and D) THEN Z 

R2 : IF (X and B and E) THEN Y 

R3 : IF A THEN X 

R4 : IF C THEN L 

R5 : IF (L and M) THEN N 

 

Basis data 

 
A    B    C    D    E 

 

X L 

Basis pengetahuan 

R1 : IF (Y and D) THEN Z 

R2 : IF (X and B and E) THEN Y 

R3 : IF A THEN X 

R4 : IF C THEN L 

R5 : IF (L and M) THEN N 

 

Basis data 

 
A    B    C    D    E 

 

X L 

Langkah 3 

Y 
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Langkah keempat : fakta dalam Basis data menjadi A, B, C, D, E, X, L, 

dan Y. Selanjutnya fakta Y dan D dimasukkan ke dalam aturan dan memicu aturan 

R1 dan menghasilkan fakta baru Z. Sampai disini langkah berhenti karena sudah 

mendapatkan tujuan yang dicari yaitu Z.  Langkah keempat forward chaining 

ditunjukkan pada Gambar 2.7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7  Langkah keempat forward chaining 

 

2.2.2.2 Mesin Inferensi Backward Chaining 

 Backward chaining (Runut Balik) merupakan suatu penalaran yang 

melakukan pencarian dari suatu solusi/tujuan kepada masalah-masalah yang ada. 

Metode backward chaining menggunakan pendekatan goal-driven, dimulai dari 

suatu ekspektasi yang diinginkan terjadi (hipotesis), setelah itu mencari bukti/gejala 

yang mendukung (atau kontradiktif) dari ekspektasi tersebut (Honggowibowo, 

2009). Alur penjelasan dari metode backward chaining ditunjukkan Gambar 2.8. 

 

 

 

 

 

Basis pengetahuan 

R1 : IF (Y and D) THEN Z 

R2 : IF (X and B and E) THEN Y 

R3 : IF A THEN X 

R4 : IF C THEN L 

R5 : IF (L and M) THEN N 

 

Basis data 

 
A    B    C    D    E 

 

X L 

Langkah 4 

Basis pengetahuan 

R1 : IF (Y and D) THEN Z 

R2 : IF (X and B and E) THEN Y 

R3 : IF A THEN X 

R4 : IF C THEN L 

R5 : IF (L and M) THEN N 

 

Basis data 

 
A    B    C    D    E 

 

X L Y Y Z 
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 Pelacakan ke belakang (backward chaining) adalah pendekatan yang 

dimotori tujuan (goal driven) yaitu pelacakan yang dimulai dari tujuan, selanjutnya 

dicari aturan yang memiliki tujuan tersebut untuk kesimpulannya. Selanjutnya 

proses pelacakan menggunakan premis untuk aturan tersebut sebagai tujuan baru 

dan mencari aturan lain dengan tujuan baru sebagai kesimpulannya (Dahria, 2012).   

 Contoh backward chaining dengan menggunakan 5 (lima) buah rule 

sebagai berikut : 

R1 : IF (Y and D) THEN Z 

R2 : IF (X and B and E) THEN Y 

R3 : IF A THEN X 

R4 : IF C THEN L 

R5 : IF (L and M) THEN N 

Fakta  : A, B, C, D, dan E adalah bernilai benar. 

Tujuan : Menentukan apakah Z bernilai benar atau salah. 

Pemecahan masalah : 

 Langkah pertama yang dilakukan pada pelacakan ke belakang (backward 

chaining) adalah mencari rule (aturan) yang memiliki akibat Z.  Dari aturan yang 

ada maka di dapat R1 : IF (Y and D) THEN Z. Dari aturan tersebut sudah memiliki 

fakta benar yaitu D sedangkan Y belum. Maka langkah kedua adalah membuktikan 

Y bernilai benar. Langkah backward chaining ke-1 dan ke-2 ditunjukkan pada 

Gambar 2.9. 

 

Level1 Fakta 1 

Fakta 2 

Fakta 3 

Rule/pakar 

(Basis 

Pengetahuan) 

Level 2 

Level 3 

Gambar 2.8  Backward Chaining 
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Gambar 2.9 Langkah backward chaining ke-1 dan ke-2 

   

  Untuk membuktikan bahwa Y bernilai benar, maka dicari aturan yang 

memiliki akibat Y.  Dari aturan yang ada maka di dapat R2: IF (X and B and E) 

THEN Y. Dari aturan tersebut sudah memiliki fakta benar yaitu B dan E sedangkan 

X belum.  

 Maka langkah ketiga dan keempat adalah membuktikan X bernilai benar. 

Langkah backward chaining ke-3 dan ke-4 ditunjukkan pada Gambar 2.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basis Pengetahuan 

R1 : IF (Y and D) THEN Z 

R2 : IF (X and B and E) THEN Y 

R3 : IF A THEN X 

R4 : IF C THEN L 

R5 : IF (L and M) THEN N 

 

Z 

Basis data 

 
A    B    C    D    E 

 

Langkah 1 

Basis Pengetahuan 

R1 : IF (Y and D) THEN Z 

R2 : IF (X and B and E) THEN Y 

R3 : IF A THEN X 

R4 : IF C THEN L 

R5 : IF (L and M) THEN N 

 

Basis data 

 
A    B    C    D    E 

 

Langkah 2 

? 

Y 
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Gambar 2.10  Langkah backward chaining ke-3 dan ke-4 

 

 Untuk membuktikan X bernilai benar maka di cari aturan yang memiliki 

akibat X. Dari aturan yang ada didapat R3 : IF A THEN X. Dari aturan tersebut 

memiliki fakta A yang bernilai benar. Maka sekarang secara keseluruhan kita 

memiliki fakta benar X dan Y.  

 Setelah didapat fakta baru X dan Y maka langkah kelima dan keenam 

adalah pembuktian Z bernilai benar dapat dilakukan dengan cara menggunakan              

R1 : IF (Y and D) THEN Z karena fakta Y dan D sudah bernilai benar. Dari proses 

tersebut maka dapat dibuktikan bahwa Z bernilai benar.  

Langkah backward chaining ke-5 dan ke-6 ditunjukkan pada Gambar 2.11. 

 

 

 

 

 

 

 

Basis Data 

 
A    B    C    D    E 

                           X 

 

Langkah 4 

Basis Pengetahuan 

R1 : IF (Y and D) THEN Z 

R2 : IF (X and B and E) THEN Y 

R3 : IF A THEN X 

R4 : IF C THEN L 

R5 : IF (L and M) THEN N 

 

Basis data 

 
A    B    C    D    E 

 

Langkah 3 

Basis Pengetahuan 

R1 : IF (Y and D) THEN Z 

R2 : IF (X and B and E) THEN Y 

R3 : IF A THEN X 

R4 : IF C THEN L 

R5 : IF (L and M) THEN N 

 

? 

X 
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Basis Pengetahuan 

R1 : IF (Y and D) THEN Z 

R2 : IF (X and B and E) THEN Y 

R3 : IF A THEN X 

R4 : IF C THEN L 

R5 : IF (L and M) THEN N 

 

Basis Data 

 
A    B    C    D    E 

                      X     Y 

Langkah 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11  Langkah backward chaining ke-5 dan ke-6 

 

2.2.3 Skala Prioritas Penyelesaian Perkara 

         Hukum pidana maupun perdata merupakan aturan hukum mengenai 

pelanggaran dan kejahatan yang berdampak terhadap aspek sosial. (Soharto dan 

Jonaedi, 2013). Untuk menjatuhkan suatu hukuman maka sebelumnya diperlukan 

suatu rangkaian proses penyelesaian perkara, oleh karenanya diperlukan skala 

prioritas penyelesaian perkara. Sebagaimana ditunjukkan Gambar 2.12. 

   

 

 

Gambar 2.12 Alur penyelesaian perkara di Polri (Soharto dan Junaedi,2013) 

 

 Alur penyelesaian perkara yang nantinya menghasilkan Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP) suatu perkara mempunyai tata urut dan alur rangkaian dalam 

penyelesaiannya.  

 Untuk alur penyelesaian perkara di Labfor dapat dijelaskan sebagai    

berikut : 

Langkah 6 

Basis Data 

 
A    B    C    D    E 

             X    Y    Z 

Basis Pengetahuan 

R1 : IF (Y and D) THEN Z 

R2 : IF (X and B and E) THEN Y 

R3 : IF A THEN X 

R4 : IF C THEN L 

R5 : IF (L and M) THEN N 

 

PERKARA PENYELIDIKAN DAN 

PENYIDIKAN  

BERITA ACARA 

PEMERIKSAAN 
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1. Penerimaan perkara dilaksanakan di Ruang penerimaan, adapun yang terlibat 

didalam penerimaan anggota Renmin dan anggota Subbid yang dituju. 

2. Perkara yang masuk dikoreksi kelengkapan syarat administrasi formil dan 

teknis oleh Renmin dan Subbid. 

3. Selanjutnya oleh Renmin berkas perkara disatukan dengan lembar disposisi 

pimpinan serta nomor perkara (No.Lab) dan Nomor Barang Bukti (No.BB). 

4. Disposisi pimpinan yang turun ke Renmin selanjutnya perkara didistribusikan 

ke Subbid-Subbid yang dituju. 

5. Apabila perkara dianggap mendesak/penting maka para pimpinan sub bidang 

menghadap ke Kepala Labfor dalam rangka persetujuan bahwa perkara yang 

dimaksud adalah prioritas. 

6. Perkara yang diperiksa dengan skala prioritas didahulukan selanjutnya 

dituangkan dalam bentuk BAP (Berita Acara Pemeriksaan). 

7. Penerimaan BAP dari Subbid ke Renmin selanjutnya diseleksi per 

kateg(prioritas dan non prioritas), selanjutnya perkara masuk ke ruang Ka 

untuk ditanda tangani. 

8. BAP prioritas yang ditanda tangani terlebih dahulu diselesaikan pembuatan 

surat pengantar yang kemudian BAP diserahkan kepada Satuan Kerja yang 

berkepentimgan. 

9. Untuk BAP non prioritas di selesaikan sesuai waktu yang ditentukan. 

10. Pengambilan BAP dilaksanakan di Renmin adapun arsip BAP diserahkan ke 

Subbid yang melaksanakan pemeriksaan. 

 Dengan jumlah perkara yang diterima rata-rata per tahun 1.400 perkara, 

adapun dasar yang melandasi penentuan skala prioritas dalam penentuan perkara 

yaitu : 

1. Perkap Nomor 10 Tahun 2009 tentang tata cara dan persyaratan permintaan 

pemeriksaaan  pemeriksaan TKP dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti 

kepada Labfor Polri tersebut dalam Pasal 6 dan Pasal 10 pemenuhan 

kelengkapan permintaan pemeriksaan ke Labfor Polri  diberikan tenggat 

waktu 14 hari pertama hari ditambahkan tenggat 14 hari kedua dan 
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selanjutnya perkara tersebut akan dikembalikan kepada satker/instansi yang 

meminta. 

2. Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan 

psikotropika dalam Pasal 60 ayat 2 huruf C Bab X Pengawasan dan 

pembinaan tentang pencegahan penyalahgunaan narkotika dari sekolah dasar 

sampai lanjutan atas. 

3. Nota Dinas Kalabforcab Semarang Nomor : B/ND-05/II/2014/ Labforcab 

tanggal 10 Februari 2014 tentang pengiriman data kasus dan laporan kasus 

menonjol secara periodik mingguan. 

4. Dengan dasar seperti diatas para ahli forensik yang terdiri dari  ahli masing –

masing Sub bidang  (Kasubbid Balmetfor, Kasubbid Dokupalfor, Kasubbid 

Narkobafor, Kasubbid Kimbiofor dan Kasubbid Fiskomfor) membagi 

penyelesaian perkara menjadi 6 tingkat penyelesaian (untuk perkara narkoba 

maksimal 3 hari sedangkan untuk perkara selain narkoba sampai dengan                          

28 hari apabila lebih dari 28 hari maka kasus naik sebagai kasus prioritas. 

Adapun untuk fakta-fakta yang menjadikan skala prioritas tersebut 

ditunjukkan dalam Tabel 2.1. 

 

Tabel 2.1  Tabel Kriteria Skala Prioritas 

No Kriteria Skala Prioritas 

1 Usia pelaku dibawah 40 tahun 

2 Pekerjaan  Korban 

3 Pekerjaan Pelaku = Tokoh Publik (Pejabat, Artis, dll) 

4 Rentang Waktu Kejadian 

5 Tempat kejadian perkara merupakan objek vital 

6 Terdapat Atensi Pimpinan 

 

 Berdasar pada Tabel 2.1. Kriteria Skala Prioritas merupakan hasil 

wawancara yang telah terdokumentasikan berupa surat keterangan dari 5 orang 

pakar yaitu; pakar Subbid Kimbiofor, pakar Subbid Narkobafor, pakar Subbid 

Dokupalfor, Subbid Balmetfor dan Subbid Fiskomfor terdapat 6 level yang menjadi 

dasar penentuan skala prioritas penyelesaian perkara. 
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Adapun kriteria  menurut pakar adalah sebagai berikut ; 

1. Usia  

        Usia pelaku dan atau korban menjadi faktor pokok dalam penentuan skala 

prioritas suatu perkara dimana apabila usia pelaku masih dibawah 40 tahun 

maka tingkat penyelesaian suatu perkara akan semakin tinggi .  

2. Korban 

        Selain faktor usia adapun hal penting lainnya dalam penentuan skala 

prioritas suatu perkara yakni faktor korban. Faktor korban ini sangat penting 

karena apabila apabila pelaku adalah pelajar, tokoh publik/tokoh 

masyarakat/tokoh agama, maka tingkat penyelesaian suatu perkara semakin 

tinggi. 

3. Pekerjaan Pelaku 

        Adapun hal penting lainnya dalam penentuan skala prioritas suatu perkara 

yakni faktor subjek pelaku (orang yang melakukan perkara tersebut). Sama 

seperti faktor korban, faktor pelaku ini sangat penting karena apabila pelaku 

adalah pelajar, tokoh publik/tokoh masyarakat/tokoh agama, maka tingkat 

penyelesaian suatu perkara semakin tinggi. 

4. Rentang Waktu Masuknya Berkas 

Waktu masuknya berkas pun menjadi faktor penting dalam penentuan 

skala prioritas suatu perkara dalam hal ini apabila berkas perkara khusus 

narkotika, psikotropika dan obat berbahaya maksimal 3 hari dan perkara lain 

lebih dari 14 hari dan kurang dari 28 hari, apabila perkara lebih dari 28 hari 

setelah masuk berkas maka tingkat penyelesaian akan menjadi penting.  

5. Tempat Kejadian Perkara (TKP) 

Adapun tempat kejadian perkara menjadi faktor penting lainnya 

dikarenakan apabila tempat kejadian perkara berada pada objek vital seperti 

tempat umum seperti: bangunan ibadah, depo bahan bakar minyak, bangunan 

sekolah, museum,  monumen nasional dan lokasi lain yang menjadi perhatian 

media, maka tingkat penyelesaian harus segera dilaksanakan dan menjadi 

sangat penting 
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6. Hal-hal yang berhubungan dengan tingkat penyelesaian suatu perkara  (atensi 

pimpinan). 

Dalam penentuan skala prioritas perkara akan sangat berhubungan dengan 

tingkat kecepatan perkara tersebut ditangani pemeriksa  annya oleh Subbid yang 

bersangkutan urutan level sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2.1. 

 

 

 


