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Abstrak – Beragam profesi di dunia kerja khususnya di bidang teknologi informasi menjadi momok tersendiri bagi
mahasiswa di perguruan tinggi. Mahasiswa memiliki kesulitan dalam menentukan profesi apa yang mereka akan geluti
setelah kelulusan, mahasiswa masih bimbang dalam menentukan minat bidang profesi di TI serta matakuliah yang
mendukung ke arah profesi tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut , dibuat sebuah sistem pakar untuk
menentukan perminatan mahasiswa pada profesi dunia kerja TI sesuai dengan kurikulum yang ada di program studi
teknik informatika universitas x
Kata Kunci:Sistem pakar, perminatan TI

I. PENDAHULUAN
Dunia Kerja adalah salah satu tahapan setelah
kelulusan yang harus dihadapi oleh mahasiswa dari
perguruan tinggi. Mahasiswa cenderung memiliki
kesulitan dalam menentukan bidang profesi mana yang
ingin mereka pilih pada saat menjalani perkuliahan di
perguruan tinggi dikarenakan banyaknya profesi di bidang
teknologi informasi.
Sistem pakar adalah sistem yang berusaha
mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer, agar
dapat menyelesaikan masalah seperti yang bisa dilakukan
oleh para ahli [1].
Sistem pakar digunakan untuk membantu
mahasiswa, sebagai gambaran profesi mana yang cocok
bagi mereka. Sistem pakar yang dibuat mengacu pada
kurikulum program studi teknik informatika universitas
pembangunan jaya.
Binary tree digunakan sebagai metode
penelusuran pengetahuan dari sistem pakar.

2.2. Metode Forward Chainning
Metode Pelacakan yang digunakan untuk
pembuatan aplikasi sistem pakar perminatan mahasiswa
adalah menggunakan Forward Chainning.
Forward chaining adalah metode pencarian/
penarikan kesimpulan yang berdasarkan pada data atau
fakta yang ada menuju ke kesimpulan, penelusuran
dimulai dari fakta yang ada lalu bergerak maju melalui
premis-premis untuk menuju ke kesimpulan. Jika klausa
premis sesuai dengan situasi, maka proses akan
memberikan kesimpulan akhir [3].

II. LANDASAN TEORI
2.1. Konsep Dasar Sistem Pakar
Pada dasarnya ide pembuatan dari sebuah sistem
pakar adalah mengadopsi hasil dari pemikiran dan
pengetahuan dari manusia kedalam sebuah alat komputasi
yaitu komputer, untuk menghasilkan sebuah solusi dari
sebuah permasalahan yang timbul.
Menurut Giarratano dan Riley, Sistem pakar
adalah salah satu cabang kecerdasan buatan yang
menggunakan pengetahuan-pengetahuan khusus yang
dimiliki oleh seorang ahli untuk menyelesaikan suatu
masalah tertentu [2].
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Gambar 1. Gambaran Kerja Forward Chainning

Untuk memudahkan penggambaran dari pelacakan sistem
pakar , maka binary tree digunakan sebagai permodelan
dari setiap premis yang digunakan.
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Gambar 2. Contoh Binary Tree
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III. PEMBAHASAN
3.1 Perancangan Sistem Pakar
Sistem
pakar
memerlukan
komponen
pengetahuan/knowledge,
adapun
perancangan
knowledge dari sitem pakar sendiri dilakukan dengan
cara mendapatkan pengetahuan dari pengalaman
pribadi serta menanyakan langsung kepada pelaku
industri TI mengenai kebutuhan dari beberapa profesi
yang ada di TI. Berdasarkan kurikulum program studi,
terdapat 9 jenis profesi yang dapat dijadikan acuan
yaitu IT support, umum, network engineer, web
developer, programmer, web design, system analyst,
quality assurance, database administrator.
3.2. Perancngan Knowledge Sistem Pakar
Binary tree digunakan sebagai model untuk k
memudahkan pembuatan knowledge dari sistem pakar,
yang dapt dilihat pada gambar 3
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Tabel 1. Pertanyaan Sistem Pakar
PERTANYAAN
Apakah kamu suka hal yang berhubungan dengan
software?
Apakah kamu suka hal yang berhubungan dengan
pemrograman desktop/mobile
Apakah kamu suka hal yang berhubungan dengan
perancangan aplikasi online?
Apakah kamu suka dengan hal yang berhubungan
dengan perancangan aplikasi desktop/mobile?
Apakah kamu suka dengan hal yang berhubungan
dengan data?
Apakah kamu suka dengan hal yang berhubungan
dengan database?
Apakah kamu suka menganalisa sebuah sistem ?
Apakah kamu suka dengan hal yang berhubungan
dengan manajemen?
Apakah kamu suka hal yang berhubungan dengan
perolehan informasi?
Apakah kamu suka hal yang berhubungan dengan
hardware
Apakah kamu suka hal yang berhubungan dengan
komputer?
apakah kamu suka hal yang berhubungan dengan
coding?
apakah kamu suka hal yang berhubungan dengan
perancangan?
Apakah kamu suka hal yang berhubungan dengan
data?
Apakah kamu suka hal yang berbau
troubleshooting?
Apakah kamu suka hal yang berhubungan dengan
jaringan?
Apakah kamu suka hal yang berhubungan dengan
pemrograman online?

Setelah perancangan pertanyaan selesai dibuat maka
dilanjutkan dengan pembentukan fakta seperti pada tabel
dan tabel. Pembentukan fakta digunakan untuk melihat
rinician keterhubungan dari pemilihan awal hingga akhir
dari siistem pakar.
Tabel 2. Pembentukan Fakta Benar
ID

FaktaYA

T1

Berhubungan dengan Software
Berhubungan dengan Desktop/Mobile
Coding

T10
T11

Gambar 3. Binary Tree Sistem Pakar

Berdasarkan permodelan dari gambar 3, maka dapat kita
bentuk knowledge dalam bentuk pertanyaan seperti pada
tabel ,dimana penelusuran dari sistem pakar tersebut
menggunakan metode forward chainning sehingga
didapatkan pertanyaan seperti pada tabel 1.

T12

Berhubungan dengan perancangan Online
Berhubungan dengan perancangan aplikasi
desktop/mobile

T13

Berhubungan dengan pengumpulan data

T14
T15

Berhubungan dengan Database
Berhubungan dengan analisa kebutuhan
sistem

T16

Berhubungan dengan Manajemen

T17

Berhubungan dengan Perolehan Informasi

T2

Berhubungan dengan Hardware

T3

Umum
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T4

Berhubungan dengan coding

T5

Berhubungan dengan perancangan

T6

Berhubungan dengan Data

T7

Berhubungan dengan troubleshooting

T8

Berhubungan dengan jaringan

T9

Berhubungan dengan online coding

T13
T14
T15
T16
T17
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9

Tabel 3. Pembentukan Fakta Salah
ID

FaktaTIDAK

T1

Tidak Berhubungan dengan Software
Tidak berhubungan dengan desktop/mobile
Coding
Tidak berhubungan dengan Perancangan
Online
Tidak berhubungan dengan perancangan
aplikasi desktop/mobile
Tidak berhubungan dengan pengumpulan
data

T10
T11
T12
T13
T14
T15
T16

Tidak berhubungan dengan database
Tidak berhubungan dengan analisa
kebutuhan sistem

T17

Tidak berhubungan dengan Manajemen
Tidak berhubungan dengan Perolehan
Informasi

T2

Tidak berhubungan dengan Hardware

T3

Tidak Umum

T4

Tidak Berhubungan dengan Coding

T15
T17
S7
S8
S9
T7
S1
T9
T11
T14
S2
S3
S4

T16
T3
T16
T3
T3
T3
S10
T5
T6
T1
T8
T3
T10

3.3 Perancngan Solusi Sistem Pakar
Perancangan solusi dari sistem pakar dilakukan
sebagai bentuk penyelesain atas permasalahan yang ada,
solusi pada sistem pakar adalah profesi di dunia industri
di bidang TI yang mengacu berdasarkan kurikulum dari
program studi. Dari kurikulum tersebut, didapatkan 9 jenis
profesi di bidang teknologi informasi yang dapat dilihat
pada tabel 5
Tabel 5. Tabel Solusi Sistem Pakar

ID

Solusi

MKWAJI
B

MKPI
L

MPE
N

T5

Tidak Berhubungan dengan perancangan

T6

Tidak berhubungan dengan Data

S1

UMUM

-

-

-

T7

Tidak berhubungan dengan troubleshooting

S2

MKPIL

MPEN

Tidak berhubungan dengan jaringan

MKWAJIB

MKPIL

MPEN

T9

Tidak berhubungan dengan Online Coding
S4

IT SUPPORT
NETWORK
ENGINEER
WEB
DEVELOPPER

MKWAJIB

T8

MKWAJIB

MKPIL

MPEN

S5

PROGRAMMER

MKWAJIB

MKPIL

MPEN

S6

WEB DESIGNER
SYSTEM
ANALYST
QUALITY
ASSURANCE
DATABASE
ADMINISTRATO
R

MKWAJIB

MKPIL

MPEN

MKWAJIB

MKPIL

MPEN

MKWAJIB

MKPIL

MPEN

MKWAJIB

MKPIL

MPEN

Penentuan urutan dari node mana yang dituju
menggunakan
metode
forward
chaining
yaitu
peneleusuran fakta fakta yang ada sehingga mendapatkan
solusi .
Adapun keterhubungan dari tiap pertanyaan
dapat dilihat pada tabel 4 , dimana setiap pertanyaan yang
dijawab “Ya” maupun “Tidak” akan menuju ke
pertanyaan selanjutnya maupun solusi yang dituju.
Tabel 4. Hubungan Antar Solusi

ID
T1
T10
T11
T12

Ya
T4
S5
S6
T13
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Tidak
T2
T5
T12
T6

S3

S7
S8

S9

Keterangan :
MK WAJIB
MK PIL
MK PEN

: Mata kuliah wajib
: Mata Kuliah Pilihan
: Mata Kuliah Pendukung

Berikut pada tabel 6 adalah contoh dari solusi
programmer beserta rincian mata kuliah.

Seminar Nasional Inovasi dan Tren (SNIT) 2014

tercetak hasil akhir atau solusi dari sistem pakar dimana
pengguna juga akan mendapatkan informasi mengenai
matakuliah apa saja yang perlu mahasiswa perhatikan
untuk mendukung perminatan berdasarkan solusi yang
diberikan.

Tabel 6.Solusi Programmer
PROGRAMMER
MK Wajib :
Pengantar pemrograman
Struktur Data
DPBO
MK Pilihan :
Grafik Komputer
Pengolahan Citra
Pembelajaran Mesin
Sistem Pakar
Sistem Pengambilan Keputusan
MK Pendukung
Sistem Basis Data

Gambar 7. Solusi Sistem Pakar

Analisi Algoritma

Pada form analisa yang terletak di gambar memperlihatkan
rincian dari seluruh pertanyaan yang dijawab oleh
mahasiswa secara satu persatu hingga kesimpulan dari
solusi yang diberikan.

Interaksi Manusia dan Komputer
Rekayasa Perangkat Lunak
Manajemen Proyek Perangkat Lunak
Penjaminan Mutu Perangkat Lunak

3.4 Implementasi
Implementasi dari aplikasi sistem pakar
dilaksanakan dengan cara pertama dengan menekan
tombol diagnosa di menu utama, yag kemudian akan
muncul pertanyaan pertanyaan yang harus di jawab oleh
pengguna dengan jawaban ”Ya” maupun ”Tidak” seperti
pada gambar, gambar, dan gambar

Informasi yang didapatkan pada form analisa pada
gambar, diharapkan dapat digunakan oleh mahasiswa
untuk memahami alasan dari solusi yang diberikan oleh
sistem pakar.

Gambar 8. Alasan Sistem Pakar
IV. KESIMPULAN
Gambar 4. Diagnosa pertanyaan 1

Aplikasi sistem pakar perminatan mahasiswa
pada bidang teknologi informasi yang mengacu pada
kurikulum teknik informatika telah mampu membantu
mahasiswa program studi teknik informatika dalam
menentukan pilihan bidang studi yang dipilih.
DAFTAR REFERENSI
[1] Kusumadewi, S. , Artificial Intellegence
Aplikasinya),Penerbit Graha Ilmu,Yogjakarta, 2003

Gambar 5. Diagnosa pertanyaan 2

(Teori

dan

[2] Giarratano Joseph C., Riley Gary D , Expert Systems: Principles
and Programming, Fourth Edition ,Course Technology

[3] Gusti Ayu Kadek Tuti.A, Rosa Delima, Umi Proboyekti, Penerapan
Forward Chainning Pada Program Diagnosa Anak Penderita
Autisme,Jurnal Informatika,Vol 5,No 2,November, 2009

Gambar 6. Diagnosa pertanyaan 3
Setelah

proses

menjawab

pertanyaan

akan

Prosiding SNIT 2014: Hal. A-21

Seminar Nasional Inovasi dan Tren (SNIT) 2014

Biodata Penulis
Budi Arifitama Syarifuddin, memperoleh gelar Sarjana
Teknik Informatika (ST), Jurusan Teknik Informatika
Universitas Gunadarma, lulus tahun 2008.

Prosiding SNIT 2014: Hal. A-22

Memperoleh gelar Magister Manajemen Sistem Informasi
(MMSI) Program Pasca Sarjana Magister Manajemen
Sistem Informasi Universitas Gunadarma, lulus tahun
2012. Saat ini menjadi Dosen di Universitas
Pembangunan
Jaya.

