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JAUHAROTUL FA’IDAH. 145100301111077. Perancangan
Sistem Pakar Identifikasi Mutu Beras Berbasis Android.
Tugas Akhir. Pembimbing: Mas’ud Effendi, STP, MP. dan
Danang Triagus Setiyawan, ST, MT.
RINGKASAN
Beras merupakan komoditas pertanian yang menjadi
kebutuhan pokok bagi sebagian besar masyarakat Indonesia.
Mengingat beras adalah makanan pokok sehari-hari mayoritas
penduduk Indonesia, maka tidak jarang beredar masalah
mengenai perberasan. Melihat permasalahan mengenai mutu
beras yang terjadi di Indonesia serta perkembangan teknologi
komputer yang memungkinkan untuk dapat memberikan solusi
atas permasalahan tersebut, maka dilakukan kajian lebih lanjut
tentang perancangan sistem yang dapat membantu
menyelesaikan permasalahan secara lebih mudah. Salah satu
rancangan sistem informasi yang tepat untuk analisis mutu
beras adalah dengan merancang sistem pakar.
Perancangan sistem pakar menggunakan data masukan
berupa atribut mutu beras yang diklasifikasikan dengan pohon
keputusan yang tersaji dengan tabel keputusan. Aspek mutu
beras yang diidentifikasi adalah aroma, warna, derajat sosoh,
kadar air, jumlah beras patah (broken) dan jumlah butir menir.
Tahapan pelaksanaan penelitian dimulai dari studi lapang dan
kepustakaan, lalu mengidentifikasi dan merumuskan masalah,
pengumpulan dan analisis data, pendefinisian sistem hingga
perancangan sistem pakar dengan software Android Studio.
Sistem pakar dirancang melalui aplikasi berbasis android
menggunakan bahasa pemrograman Java.
Penelitian ini menghasilkan rancangan aplikasi sistem
pakar berbasis android untuk mengidentifikasi mutu beras yang
bernama BE-RICE. Aplikasi ini telah dilakukan pengujian berupa
uji verifikasi dan uji validasi. Berdasarkan hasil uji verifikasi,
dapat diambil keputusan bahwa rancangan sistem pakar
identifikasi mutu beras berbasis android yang bernama BERICE telah berjalan sesuai dengan rule yang telah dibuat.
Berdasarkan uji validasi yang telah dilakukan, maka dapat
disimpulkan bahwa rancangan sistem pakar identifikasi mutu
beras berbasis android yang bernama BE-RICE dapat mewakili
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pengetahuan pakar. Hal ini karena hasil dan rekomendasi yang
diberikan oleh sistem telah cocok/sesuai dengan rekomendasi
yang telah dijelaskan oleh pakar.
Kata Kunci: BULOG, Decision Tree, Forward Chaining, Sistem
Pakar
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JAUHAROTUL FA’IDAH. 145100301111077. Expert System
Design of Rice Quality Identification Based on Android.
Minor Thesis. Supervisor: Mas’ud Effendi, STP, MP. and
Danang Triagus Setiyawan, ST, MT.
SUMMARY
Rice is an agricultural commodity that is a staple for most
Indonesians. Given that rice is a daily staple food for the
majority of the Indonesian population, there are often problems
with rice distribution. Seeing the problems of rice quality that
occurred in Indonesia and the development of computer
technology that allows to be able to provide solutions to these
problems, then conducted further study on system design that
can help solve problems more easily. One of the best
information system designs for rice quality analysis is by
designing expert systems.
Expert system design uses input data in the form of rice
quality attributes that are classified with decision trees presented
with decision tables. The identified rice quality aspects are
aroma, color, degrees, moisture content, broken rice quantity
and number of grains grown. The stages of the implementation
of the study began from field studies and literature, then
identified and formulated problems, collected and analyzed data,
defined the system to design expert systems with Android
Studio software. Expert systems are designed through androidbased applications using the Java programming language.
This study resulted in the design of expert application
system based on android to identify the quality of rice named
BE-RICE. This application has been tested in the form of
verification tests and validation tests. Based on the results of the
verification test, a decision can be made that the android-based
rice quality identification system expert design called BE-RICE
has been carried out according to the rules that have been
made. Based on the validation test that has been done, it can be
concluded that the design of an android-based rice quality
identification system called BE-RICE can represent expert
knowledge. This is because the results and recommendations
provided by the system are suitable / in accordance with
recommendations that have been explained by experts.
x

Keywords: BULOG, Decision Tree, Forward Chaining, Expert
System
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BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Beras adalah bahan makanan pokok bagi sebagian besar
masyarakat Indonesia dan merupakan komoditas pertanian
yang menjadi kebutuhan pokok bagi sebagian besar masyarakat
Indonesia. Hal tersebut didukung dengan tingginya angka ratarata konsumsi per kapita seminggu untuk jenis bahan makanan
berupa beras pada tahun 2010 hingga 2015 berturut-turut yaitu
sebesar 1,733 kg, 1,721 kg, 1,675 kg, 1,642 kg, 1,626 kg dan
1,631 kg (BPS, 2017). Komoditas beras mempunyai peranan
yang sangat penting karena merupakan sumber utama dari
karbohidrat yang bermanfaat untuk menghasilkan energi bagi
manusia (Wiranata dkk, 2013). Menurut data BPS, jumlah
produksi padi untuk provinsi Jawa Timur pada tahun 2010
hingga 2014 berturut-turut adalah sebesar 11.643.773 ton,
10.576.543 ton, 12.198.707 ton, 12.049.342 ton dan 12.101.747
ton sehingga pertumbuhan produksi padi Jawa Timur adalah
sebesar 0,43%. Sementara produktivitas padi di provinsi Jawa
Timur pada tahun 2010 hingga 2014 berturut-turut adalah
sebesar 59.29 Ku/Ha, 54.89 Ku/Ha, 61.74 Ku/Ha, 59.15 Ku/Ha
dan 59.41 Ku/Ha sehingga pertumbuhan produktivitas pada
Jawa Timur adalah sebesar 0,44% (BPS, 2017).
Mengingat beras adalah makanan pokok sehari-hari
mayoritas penduduk Indonesia, maka tidak jarang beredar
masalah mengenai perberasan. Berbagai masalah mengenai
beras seperti buruknya kualitas beras, beredarnya beras
plastik/palsu hingga masalah beras mutu premium dan medium
yang dipermasalahkan akhir-akhir ini salah satunya karena
minimnya pengetahuan mengenai mutu dan jenis beras.
Tentunya masalah ini akan menjadi suatu hal yang serius dan
dapat merugikan masyarakat sebagai konsumen beras.
Melihat permasalahan mengenai mutu dan jenis beras yang
terjadi di Indonesia serta perkembangan teknologi komputer
yang memungkinkan untuk dapat memberikan solusi atas
permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan kajian lebih lanjut
tentang perancangan sistem yang dapat membantu
menyelesaikan permasalahan secara lebih mudah. Salah satu
1

rancang sistem informasi yang tepat untuk analisis mutu dan
jenis beras adalah dengan sistem pakar. Sistem pakar (expert
system) adalah sistem yang berusaha mengadopsi
pengetahuan manusia ke komputer, agar komputer dapat
menyelesaikan masalah seperti layaknya para pakar (expert).
Sistem pakar yang baik dirancang agar dapat menyelesaikan
suatu permasalahan tertentu dengan meniru kerja dari para
pakar/ahli (Handayani dan Tole, 2008).
Dengan sistem pakar, orang awam pun dapat menyelesaikan
masalah yang cukup rumit yang sebenarnya hanya dapat
diselesaikan dengan bantuan para ahli dan tentunya dapat lebih
mudah. Hal tersebut didukung dengan rancangan sistem pakar
yang telah diaplikasikan seperti untuk identifikasi penyakit
tanaman pisang (Widians, 2011), identifikasi hama dan penyakit
tanaman kelapa (Ibrahim, 2010), diagnosa penyakit tanaman
padi (Honggowibowo, 2009) dan diagnosa hama kedelai (Roja,
2012). Sistem pakar menjadi salah satu teknologi yang
berkembang pesat saat ini untuk pengambilan keputusan.
Sistem pakar akan dirancang melalui aplikasi berbasis
Android. Identifikasi mutu beras diharapkan lebih mudah jika
dirancang
dengan
Android/smartphone.
Hal
tersebut
dikarenakan tingginya pengguna smartphone di Indonesia.
Menurut data BPS, jumlah pengguna telepon seluler di
Indonesia pada tahun 2015 adalah sebesar 338.948.340
pengguna (BPS, 2017). Android menyediakan platform terbuka
bagi para pengembang (developer) untuk membuat aplikasi
mereka. Penggunaan Android pada aplikasi ini karena Android
merupakan platform mobile yang lengkap, terbuka (open
source) dan bebas untuk develop sehingga banyak orang yang
menggunakan Android saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk
memberikan solusi agar dapat menganalisis mutu dan jenis
beras dengan lebih mudah. Oleh karena itu sangat diperlukan
penyelesaian masalah tersebut dengan perancangan sistem
pakar agar dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat luas
dalam menganalisis mutu beras agar lebih praktis tanpa perlu
berkonsultasi dengan pakar/ahli dahulu.

2

1.2 Perumusan Masalah
Bagaimana merancang sistem pakar berbasis android dalam
mengindentifikasi mutu beras?

1.3 Tujuan
Tujuan penelitian adalah merancang sistem pakar berbasis
android yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi mutu
beras.

1.4 Manfaat
1. Bagi pengembangan ilmu, penelitian ini merupakan media
belajar memecahkan masalah besar secara ilmiah dan
memberikan sumbangan pemikiran yang rasional. Selain
itu hasil penelitian bisa dijadikan informasi dan acuan bagi
penelitian selanjutnya
2. Hasil rancang bangun sistem pakar dapat digunakan oleh
para supplier beras pada Perum BULOG sehingga dapat
menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
identifikasi mutu beras dengan lebih mudah

3
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Beras
Beras adalah butir padi yang telah dibuang kulit luar (sekam)
atau disebut epicarp, merupakan bahan makanan pokok bagi
sebagian besar masyarakat Indonesia. Beras (Oryza sativa)
merupakan famili Gramineae yang komposisi utamanya adalah
pati (sekitar 80%). Pati pada beras umumnya tersusun oleh dua
macam komponen utama, yakni amilosa dan amilopektin
(Dwinaningsih, 2010). Beras merupakan sumber penting dari
karbohidrat kompleks yang menyediakan energi untuk tubuh
dan bahan bakar untuk otak. Beras juga menyediakan vitamin
termasuk riboflavin, thiamine, niacin, zat besi, vitamin D dan
kalsium (Innatika, 2017).
2.1.1 Jenis Beras
Beras dapat digolongkan berdasarkan bentuk bulir, yaitu
butiran pendek seperti pandan wangi dan rojolele, menengah
seperti inpari 21 batipuah, dan butiran panjang seperti basmati,
chandra, pramita dan IR 77 (Trubus Swadaya, 2013). Terdapat
banyak jenis beras yang beredar di pasaran. Ada yang diberi
nama sesuai dengan tempat asalnya seperti beras Cianjur,
beras Saigon, beras Thailand, beras Jepang, beras California
dan beras Amerika. Tapi ada pula yang bernama beras
pandan wangi, bulu, rojolele, setra ramos dan masih banyak
lagi. Namun pada dasarnya jenis beras digolongkan menurut
bentuk dan fisik butirannya, seperti (Boga, 2005):
a. Beras butir panjang (long grain)
Bentuk butir berasnya secara fisik tampil panjang dan
ramping. Umumnya setelah matang, jenis beras ini
menghasilkan butir-butir nasi yang terpisah dan agak
keras. Jenis beras ini paling tepat jika diolah menjadi nasi
goreng.
b. Beras butir pendek (short grain)
Bentuk beras ini jelas terlihat pendek dan agak bulat
meskipun ada juga yang sedikit lebih panjang. Beras yang
sedikit lebih panjang termasuk medium grain. Pada
5

c.

d.

e.

f.

umumnya jenis beras butir pendek memiliki sifat lengket
setelah menjadi nasi.
Beras butir sedang (medium grain)
Beras ini memiliki butir yang pendek tetapi sedikit lebih
panjang. Saat matang, butirannya basah dan agak lengket
dibanding jenis beras long grain. Beras ini sempurna untuk
semua hidangan nasi, secara khusus juga dapat
digunakan untuk membuat puding nasi.
Beras impor
Beragam jenis beras impor banyak ditawarkan di pasar
swalayan yang banyak dikunjungi warga asing. Terutama
dari negara-negara yang iklim musim panas dan
ketinggian datarannya memungkinkan tanaman padi
tumbuh baik. Antara lain dari Jepang, India, Italia, Spanyol
dan lain sebagainya. Pada kemasan biasanya nama jenis
beras jelas terbaca seperti della, aborio, basmati, patna,
texmati dan sebagainya. Bahkan informasi tentang ukuran
dan bentuk beras, kandungan kanji (starch) hingga
takaran air yang dibutuhkan lengkap dipaparkan.
Beras Jepang
Beras Jepang memiliki karakter yang khas. Butir beras
Jepang berukuran pendek, sedang serta bulat. Setelah
menjadi nasi, lunak dan lengket. Harga beras Jepang
tergolong tidak murah sehingga dapat disubstitusi dengan
beras lokal pendek yang dicampur dengan beras ketan.
Beras Jepang ini mirip dengan beras California.
Beras lokal
Citra dan kualitas beras lokal kini semakin membaik,
karena umumnya telah dikemas dalam bahan plastik
kedap udara. Hal tersebut karena kemasan plastik kedap
udara dapat meminimalisir penyerapan udara kotor dan
kelembapan yang menyebabkan kualitas beras mudah
rusak. Merek dagang yang tertera pada kemasan pun
menyiratkan komitmen produsen lokal akan mutu
produknya. Hal ini disebabkan karena produksi beras dari
masing-masing daerah walaupun jenisnya sama, semisal
pandan wangi, ukuran butir beras serta mutunya pasti
berbeda.
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g. Beras merah, beras tumbuk dan beras ketan
Beras merah dan beras tumbuk memiliki karakteristik
tidak legit bahkan terasa pera/keras. Bila dimatangkan
dengan takaran air yang lebih banyak, jenis beras ini akan
lembek seperti bubur. Akan tetapi beras merah dan beras
tumbuk dipercaya memiliki nutrisi yang lebih unggul
daripada beras slip yang putih bersih. Beras merah dan
beras tumbuk memiliki harga yang cukup mahal.
Beras ketan juga merupakan hasil dari jenis tanaman
padi tertentu. Sifat dasat beras ketan putih atau hitam
keras, tapi lengket setelah matang. Umumnya beras ketan
dikonsumsi
sebagai
kudapan,
serta
cara
mematangkannya agak berbeda yaitu harus direndam air
selama 1-3 jam agar lunak.
h. Arborio
Ukuran butir beras ini adalah antara pendek dan
medium, di tengahnya tedapat sebuah titik. Saat matang,
nasi ini berwarna krem tetapi teksturnya agak renyah di
bagian tengahnya. Beras ini sangat cocok untuk membuat
risotto.
i. Aromatic
Jenis aroma yang paling terkenal adalah jasmine dan
bas-mati, keduanya memiliki rasa yang lembut dan
nasinya berbutir panjang.
Masing-masing jenis beras memiliki keunikan tekstur dan
rasa tersendiri. Selain jenis bentuk (panjang/pendek), aroma
dan warna beras biasanya menjadi acuan. Meskipun aroma
beras sulit dikenali, semua jenis beras kualitas baik yang
kering dan tidak lembab akan menghamburkan aroma sedap.
Dapat diambil manfaat dari perbedaan yang ada untuk
menentukan jenis beras yang sesuai dengan selera (Hoesni,
2008). Di Indonesia terdapat beberapa jenis beras menurut
warna yaitu beras putih, cokelat, merah dan kehitaman. Beras
putih berwarna putih agak transparan karena hanya memiliki
sedikit aleuron dan kandungan amilosa umumnya sekitar 2025%. Beras merah berwarna merah karena aleuronnya
mengandung gen yang memproduksi antosianin, sumber
warna merah atau ungu. Sementara beras hitam cukup langka
disebabkan aleuron dan endospermnya memproduksi
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antosianin dengan intensitas tinggi sehingga berwarna ungu
pekat atau hitam (Trubus Swadaya, 2013).
2.1.2 Mutu Beras
Beras adalah salah satu tanaman sereal utama di dunia
dan telah dibiakkan selama bertahun-tahun. Dalam
mengevaluasi kualitas padi gabah, kadar amilosa dan
kandungan protein merupakan salah satu faktor penting yang
menentukan kualitas makan (palatabilitas) seperti tekstur, rasa
dan lengket; dan kualitas memasak (seperti elongasi butir,
konsistensi gel, dan temperatur gelatinisasi) (Lestari et al.,
2014). Kualitas memasak beras merupakan atribut penting
yang mempengaruhi penerimaan konsumen, dan metode
memasak secara signifikan mempengaruhi nilai gizi nasi
(Losso et al., 2017).
Mutu adalah tingkat baik buruknya atau taraf derajat
sesuatu, dalam hal ini adalah beras. Mutu beras sangat
bergantung pada mutu gabah yang akan digiling dan sarana
mekanis yang digunakan dalam penggilingan. Beras harus
diuji mutunya sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI)
mutu beras giling pada laboratorium uji yang terakreditasi dan
dibuktikan berdasarkan sertifikat hasil uji. Tujuan pengujian
mutu beras adalah untuk melakukan pengukuran atau
identifikasi secara kuantitatif terhadap karakter fisik beras dan
menentukan klasifikasi mutu beras yang diinginkan pasar dan
konsumen (Soerjandoko, 2010). Pengetahuan tentang aspek
kualitas konsekuensinya sangat penting untuk memilih varietas
yang paling tepat dalam penggunaan yang sesuai dan langkah
pemrosesan terbaik. Kualitas beras dapat dipertimbangkan
dengan aspek sebagai berikut: sifat fisik, kualitas penggilingan
termasuk yang dipengaruhi oleh pengeringan, tingkat
penggilingan, penuaan, kualitas pembuatan produk, aromatik
dan kualitas gizi (Battacharya, 2011).
Secara umum, kualitas beras dibagi menjadi dua aspek
yaitu mutu pasar dan mutu rasa serta tanak. Mutu pasar
meliputi mutu giling dan mutu penampakan biji. Mutu pasar
lebih banyak ditentukan secara obyektif oleh penampakan dan
sifat fisik beras. Sementara mutu rasa dan mutu tanak
ditentukan oleh faktor subyektif yang dipengaruhi oleh daerah,
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lingkungan, dan aspek lainnya (Sriyanto, 2010). Menurut
Standar Nasional Indonesia (SNI, 2015), syarat umum mutu
beras adalah bebas hama dan penyakit; bebas bau apek,
asam, atau bau asing lainnya; bebas dari campuran dedak dan
bekatul; serta bebas dari bahan kimia yang membahayakan
dan merugikan konsumen. Sementara syarat khusus mutu
beras terdiri dari komponen derajat sosoh, kadar air, butir
kepala, butir patah, butir menir, butir merah, butir kuning/rusak,
butir kapur, benda asing dan butir gabah. Tiap komponen
spesifikasi khusus mutu beras tersebut berbeda-beda
syaratnya sesuai dengan kelas mutu beras. Beras memiliki 4
kelas mutu yaitu premium, medium 1, medium 2 dan medium
3. Spesifikasi persyaratan mutu beras yang terdapat pada SNI
6128:2015 terdapat pada Tabel 2.1.
Tabel 2.1. Spesifikasi Persyaratan Mutu Beras (SNI 6128:2015)
Komponen Mutu
Satuan
Kelas Mutu
Premium
Medium
1
2
3
Derajat sosoh (min)
Kadar air (maks)
Beras kepala (min)
Butir patah (maks)
Butir menir (maks)
Butir merah (maks)
Butir kuning/rusak (maks)
Butir kapur (maks)
Benda asing (maks)
Butir gabah (maks)

(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(butir/1
00g)

100
14
95
5
0
0
0
0
0

95
14
78
20
2
2
2
2
0,02

90
14
73
25
2
3
3
3
0,05

80
15
60
35
5
3
5
5
0,2

0

1

2

3

Sumber: SNI (2015)

Kualitas beras dapat ditentukan oleh aspek sebagai berikut:
sifat fisik, kualitas penggilingan termasuk yang dipengaruhi
oleh pengeringan, tingkat penggilingan, penuaan, kualitas
memasak, sifat fisikokimia dan kualitas makan, perawatan
parboiling dan pengaruhnya, kualitas pembuatan produk,
kualitas gizi, aromatik dan beras khusus lainnya. Sifat fisik
meliputi dimensi, kerapatan, densitas curahnya, sifat gesekan
dan porositasnya, serta keterkaitannya di satu sisi, dan
pengaruh perbedaan varietas, kadar air dan kadar
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penggilingan di atasnya. Sifat-sifat ini mempengaruhi
penanganan dan pengolahan (Bhattacharya, 2011). Kualitas
beras menunjukkan properti yang berbeda untuk sektor
yang berbeda dalam industri pengolahan beras-petani,
pengolah dan penggiling, pengecer, pembeli, konsumen, ahli
gizi dan para pembuat kebijaksanaan (Aji dan Agung, 2010).
2.2 Teknik Klasifikasi Data
2.2.1 Machine Learning
Machine learning adalah bidang yang mempelajari
algoritma komputer untuk mengubah data menjadi aksi yang
cerdas atau juga dapat diartikan sebagai proses mengubah
data menjadi informasi. Machine learning menyelidiki
bagaimana komputer dapat mempelajari (atau memperbaiki
kinerjanya) berdasarkan data. Area penelitian utama adalah
agar program komputer dapat mempelajari secara otomatis
untuk mengenali pola kompleks dan membuat keputusan
cerdas berdasarkan data (Han et al., 2011). Machine learning
dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu (Faisal, 2017):
I. Supervised Learning
Supervised learning adalah pembelajaran yang telah
diketahui kumpulan data masukan yang digunakan dan
data keluarannya (Wuryandari dan Irawan, 2012). Pada
supervised learning, tujuan membangun algoritma sudah
jelas apa yang akan diprediksi karena telah diketahui apa
yang akan diprediksi atau target variabelnya. Jadi model
yang dihasilkan tipe ini adalah model prediksi. Beberapa
nama tipe algoritma pada supervised learning yaitu
(Faisal, 2017): K-Nearest Neighbor, Naive Bayes, Support
Vector Machine (SVM), Decision Tree, Linear Regression,
dan Neural Network.
II. Unsupervised Learning
Merupakan tipe yang tidak terdapat target variabel
(target feature) pada dataset. Pada unsupervised learning,
task mengorganisasi dirinya sendiri (Wuryandari dan
Irawan, 2012). Model yang dihasilkan tipe ini adalah model
deskriptif. Salah satu task descriptive model untuk
menemukan pola yang bisa mengidentifikasi asosiasi
pada dataset. Task descriptive model yang lain adalah
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mengelompokkan dataset ke dalam kelompok-kelompok
yang homogen yang disebut dengan istilah clustering.
Beberapa tipe unsupervised learning adalah (Faisal,
2017): Association Rule dan K-Mean Clustering.
2.2.2 Data Mining
Data mining merupakan langkah penting dalam
preprocessing data (Vadim, 2018). Data mining adalah
serangkaian proses mendapatkan pengetahuan atau pola dari
kumpulan data. Data mining di sisi lain adalah kegiatan
meliputi pengumpulan, pemakaian data historis untuk
menemukan keteraturan, pola atau hubungan dalam set data
berukuran besar. Data mining juga merupakan serangkaian
proses untuk menggali nilai tambah dari suatu kumpulan data
berupa pengetahuan yang selama ini tidak diketahui secara
manual. Keluaran dari data mining ini dapat dipakai untuk
memperbaiki pengambilan keputusan di masa depan
(Swastina, 2013). Menurut Larose (2005), data mining dibagi
menjadi beberapa kelompok berdasarkan peran yang dapat di
lakukan, yaitu:
a. Estimasi: memiliki atribut numerik, sementara variabel
label estimasi juga numerik
b. Prediksi: hampir sama dengan estimasi, kecuali bahwa
dalam prediksi ada time series dan nilai dari hasil akan
ada di masa mendatang
c. Klasifikasi: terdapat target/label variabel kategori
d. Pengklusteran: merupakan suatu metode untuk mencari
dan mengelompokkan data yang memiliki kemiripan
karakteriktik (similarity) antara satu data dengan data yang
lain. Clustering merupakan salah satu metode data mining
yang bersifat tanpa target/label (unsupervised)
e. Asosiasi: menemukan atribut yang muncul dalam suatu
waktu
Data mining memecahkan masalah dengan menganalisis
data yang telah ada dalam database (Hastuti, 2012). Secara
singkat, data mining menggunakan metode statistik untuk
mencari pola tersembunyi pada database agar dapat
menjelaskan suatu fenomena. Sedangkan machine learning
menggunakan teknik-teknik data mining dan algoritma
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pembelajaran lainnya untuk membuat model dari hal-hal yang
terjadi pada data untuk memprediksi kejadian selanjutnya.
Selanjutnya machine learning akan digunakan pada bidang
artificial intelligence untuk membuat model yang digunakan
untuk pengenalan kebiasaan dan prediksi aksi (Faisal, 2017).
2.2.3 Decision Tree
Klasifikasi adalah contoh task machine learning tipe
supervised untuk melakukan prediksi. Pada klasifikasi, target
feature yang akan diprediksi adalah feature terkategori yang
dikenal dengan istilah kelas (class) dan dapat dibagi menjadi
kategori yang disebut dengan istilah level (Faisal, 2017).
Decision tree atau pohon keputusan merupakan metode
klasifikasi dan prediksi yang sangat kuat dan terkenal. Metode
pohon keputusan mengubah fakta yang sangat besar menjadi
pohon keputusan yang merepresentasikan aturan. Pohon
keputusan juga bermanfaat untuk mengeksplorasi data,
menemukan hubungan antara sejumlah calon variabel input
dengan sebuah variabel target (Kusrini dan Emha, 2009).
Decision tree merupakan salah satu metode klasifikasi yang
menggunakan representasi struktur pohon (tree) di mana
setiap
node
merepresentasikan
atribut,
cabangnya
merepresentasikan
nilai
dari
atribut,
dan
daun
merepresentasikan kelas. Decision tree tergantung pada
aturan IF-THEN, tetapi tidak membutuhkan parameter dan
metrik. Banyak algoritma yang dapat dipakai dalam
pembentukan decision tree, antara lain ID3, CART, dan C4.5.
Algoritma C4.5 dan pohon keputusan merupakan dua model
yang tak terpisahkan, karena untuk membangun sebuah
pohon keputusan, dibutuhan algoritma C4.5 (Anik, 2013).
Contoh struktur decision tree dapat dilihat pada Gambar 2.1.
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Gambar 2.1. Contoh Struktur Decision Tree
Sumber: Anik (2013)
Algoritma yang digunakan untuk membentuk pohon
keputusan adalah Random Tree atau Random Forest yang
terdiri dari banyak pohon individu. Setiap pohon memberikan
pilihan pada klasifikasi keseluruhan untuk rangkaian data yang
diberikan dan algoritma Random Forest memilih klasifikasi
individu dengan pilihan terbanyak. Setiap pohon keputusan
dibangun dari subset acak dari dataset pelatihan, dengan
menggunakan apa yang disebut penggantian, dalam
melakukan pengambilan sampel ini. Artinya, beberapa entitas
akan disertakan lebih dari satu kali dalam sampel, dan yang
lainnya tidak akan muncul sama sekali (Gaikwat dan
Halkarnikar, 2014). Random Forest telah terbukti memberikan
kinerja yang sangat baik pada sejumlah masalah praktis.
Random Forest bekerja dengan cepat, secara umum
menunjukkan peningkatan kinerja yang substansial dari
pengelompokan pohon tunggal seperti CART dan
menghasilkan
tingkat
kesalahan
generalisasi
yang
dibandingkan
dengan
metode
statistik
dan
mesin
pembelajaran terbaik. Kenyataanya, Random Forest adalah
salah satu klasifikasi tujuan umum yang paling akurat yang
tersedia (Biau et al., 2008).
2.3 Sistem Pakar
Sistem pakar adalah sistem berbasis komputer yang
menggunakan pengetahuan, fakta, dan teknik penalaran dalam
memecahkan masalah yang biasanya hanya dapat dipecahkan
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oleh seorang pakar dalam bidang tersebut Tujuan
pengembangan sistem pakar sebenarnya tidak untuk
menggantikan
peran
para
pakar,
namun
untuk
mengimplementasikan pengetahuan para pakar ke dalam
bentuk perangkat lunak, sehingga dapat digunakan oleh banyak
orang dan tanpa biaya yang besar (Sulistyohati dan Taufiq,
2008). Proses sistem pakar membutuhkan 4 aktifitas, yaitu:
tambahan pengetahuan, representasi pengetahuan, inferensi
pengetahuan dan pengalihan pengetahuan ke pengguna.
Pengetahuan yang disimpan ke komputer disebut sebagai basis
pengetahuan (Handayani dan Tole, 2008).
Motivasi utama di balik sistem pakar adalah kenyataan
bahwa ahli manusia adalah sumber daya yang langka dan
waktunya sangat berharga. Jika sistem pakar mampu
mengambil alih beberapa dari pekerjaan ahli tidak hanya bisa
meluangkan waktu dan menghemat uang, tapi juga memberi
akses tak terbatas terhadap pengetahuan ahli (Syberfeldt et al.,
2016). Diantara kelebihan sistem pakar cerdas ada
responsivitas,
skalabilitas
dan
kemampuan
untuk
menyelesaikan tugas non-algoritmik. Sistem pakar digunakan
untuk memecahkan masalah kehidupan nyata; kualitas dan
efisiensi sistem ini tidak kalah dengan solusi ahli manusia;
sistemnya mampu melakukan pendidikan mandiri, dan tersedia
untuk pengguna manapun (Korchagin et al., 2017).
Konsep dasar sistem pakar adalah keahlian, ahli/pakar,
pengalihan keahlian, mengambil keputusan, aturan (rule), dan
kemampuan menjelaskan. Aplikasi sistem pakar sangat luas,
dapat digunakan untuk interpretasi, prediksi, diagnosis,
perancangan, perencanaan, monitoring, debugging, instruksi
dan kontrol. Dengan sistem pakar, orang awam pun dapat
menyelesaikan masalah yang cukup rumit yang sebenarnya
hanya dapat diselesaikan dengan bantuan para ahli (Dahria,
2011). Keuntungan dari sistem pakar adalah memungkinkan
orang awam dapat mengerjakan pekerjaan para ahli, dapat
melakukan proses secara berulang secara otomatis,
menyimpan pengetahuan dan keahlian para pakar, mampu
mengambil dan melestarikan keahlian para pakar (terutama
yang termasuk keahlian langka), mampu beroperasi dalam
lingkungan yang berbahaya, memiliki kemampuan untuk bekerja
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dengan informasi yang tidak lengkap dan mengandung
ketidakpastian, tidak memerlukan biaya saat tidak digunakan,
dapat digandakan (diperbanyak) sesuai kebutuhan dengan
waktu yang minimal dan sedikit biaya, dapat memecahkan
masalah lebih cepat daripada kemampuan manusia dengan
catatan menggunakan data yang sama, menghemat waktu
dalam pengambilan keputusan dan meningkatkan kualitas dan
produktivitas. Tak hanya itu, sistem pakar juga memungkinkan
penggabungan berbagai bidang pengetahuan dari berbagai
pakar untuk dikombinaskan (Rohman dan Ami, 2008).
2.3.1 Struktur Sistem Pakar
Sistem pakar disusun oleh dua bagian utama, yaitu
lingkungan pengembangan (development environment) dan
lingkungan konsultasi (consultation environment). Lingkungan
pengembangan digunakan untuk memasukkan pengetahuan
pakar ke dalam lingkungan sistem pakar. Sementara
lingkungan konsultasi digunakan oleh pengguna yang bukan
pakar guna memperoleh pengetahuan pakar (Rohman dan
Ami, 2008). Komponen-komponen yang terdapat dalam sistem
pakar adalah seperti yang terdapat pada Gambar 2.2, yaitu
User Interface (antar muka pengguna), basis pengetahuan,
akuisi pengetahuan, mesin inferensi, workplace, fasilitas
penjelasan, perbaikan pengetahuan (Hayadi dan Kasman,
2016).

Gambar 2.2 Arsitektur Sistem Pakar
Sumber: Hayadi dan Kasman (2016)
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Sistem pakar meliputi pengetahuan heuristik dan
pengetahuan
umum
tentang
penyetelan,
adaptasi,
pemantauan dan diagnosis. Sistem berbasis pengetahuan
memiliki kemampuan real-time tertentu, terkait langsung dan
terhubung dengan satu set algoritma kontrol, identifikasi dan
pemantauan numerik. Sistem ini menggabungkan representasi
berbasis aturan, berbasis frame dan representasi prosedural
(Tzafestas, 2012). Bagian dalam sistem pakar terdiri dari 2
komponen utama, yaitu basis-pengetahuan (knowledge-base)
yang berisi pengetahuan dan mesin inferensi yang
menggunakan kesimpulan. Kesimpulan tersebut merupakan
respon dari sistem pakar atas permintaan pengguna (Listiyono,
2008). Secara umum, sistem pakar dapat digunakan untuk
menganalisis,
mendiagnosis,
memantau,
meramalkan,
merencanakan, dan merancang (Poeschl et al., 2017).
2.3.2 Tahapan Pengembangan Sistem Pakar
Dalam pengembangan sistem pakar, akan digunakan
pendekatan konvensional dengan metode Expert System
Development Life Cycle (ESDLC). Metode ESDLC sama
halnya seperti SDLC (System Development Life Cycle), namun
konsep dasar dalam pengembangan dan perancangan sistem
pada ESDLC lebih spesifik ke dalam sistem pakar. Tahapan
yang harus dilakukan pada metode ESDLC dijelaskan pada
Gambar 2.3 berikut (Fadhilah dkk, 2012):

Gambar 2.3 Tahapan Pengembangan Sistem Pakar
Sumber: Fadhilah dkk (2012)
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Menurut Munawaroh dan Dini (2016), tahapan
pengembangan sistem pakar dengan metode ESDLC adalah
sebagai berikut:
a. Penilaian (assessment)
Penilaian merupakan proses untuk menentukan
kelayakan dan justifikasi dari permasalahan yang
diambil. Hal-hal yang dilakukan pada tahapan ini adalah
kelayakan dan justifikasi masalah, tujuan pengembangan
sistem pakar, analisis kebutuhan dan sumber
pengetahuan.
b. Akuisisi Pengetahuan (knowledge acquisition)
Akuisisi pengetahuan merupakan proses memperoleh
pengetahuan tentang masalah yang akan digunakan
sebagai panduan dalam pengembangan sistem pakar.
Pengetahuan ini digunakan untuk memberikan informasi
yang terkait. Setelah semua data terkumpul, dibuat tabel
basis pengetahuan dan tabel keputusan untuk
mempermudah pengembangan sistem pakar tersebut.
c. Desain (design)
Desain didasarkan pengetahuan yang di dapat dari
akuisisi pengetahuan yang dijadikan sebagai pendekatan
untuk memecahkan masalah dalam sistem pakar yang
akan dibuat. Dalam tahap desain ini seluruh struktur dan
organisasi dari pengetahuan harus ditetapkan dan dapat
direpresentasikan ke dalam sistem.
d. Pengujian (test)
Tahap ini dimaksudkan untuk menguji apakah sistem
pakar
yang
dibangun
sesuai
dengan
tujuan
pengembangan maupun kesesuaian kinerja dari sistem
tersebut. Apabila terjadi ketidaksesuaian dalam sistem
pakar ini maka segera perbaiki agar sistem pakar dapat
berfungsi sebagaimana tujuan pengembangannya.
Tujuan utama pengujian adalah untuk memvalidasi
struktur keseluruhan sistem dan pengetahuan.
Dalam kasus teknik Artificial Intelligent tersebut didasarkan
pada pengetahuan pakar domain dan pembingkaian hubungan
antara bagian IF (anteseden) dan bagian THEN (akibat). Untuk
mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan akurasi,
tugas digeser ke mesin yang meniru pemikiran manusia (Rao
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et al., 2015). Sistem pakar adalah program komputer yang
memberikan saran ahli seolah-olah seseorang yang
sebenarnya telah diajak berkonsultasi dimana saran ini bisa
menjadi keputusan, rekomendasi atau solusi (Ahmed et al.,
2015).
2.4 Android
Android adalah sebuah sistem operasi untuk smartphone dan
tablet. Android adalah sistem operasi yang bersifat open source
(sumber terbuka). Disebut open source karena source code
(kode sumber) dari sistem operasi android dapat dilihat, didownload dan dimodifikasi secara bebas. Paradigma open
source ini memudahkan pengembangan teknologi android
karena semua pihak yang tertarik dapat memberikan kontribusi,
baik pada pengembangan sistem operasi maupun aplikasi
(Satyaputra dan Eva, 2016). Keunggulan android diantaranya
adalah android bersifat accesible, android bersifat open source,
android memberikan keringanan biaya dan kemudahan untuk
melakukan rilis aplikasi lewat Google, android bersifat open
platform atau tidak terikat dengan salah satu produsen
perangkat keras atau salah satu operator dan android bersifat
cross-compatibility yang artinya dapat berjalan dengan banyak
ukuran screen dan resolusi (Satyaputra dan Eva, 2014).
Android studio merupakan IDE (Integrated Development
Environment) untuk membuat aplikasi android (Enterprise,
2015). Android studio merupakan pengembangkan dari Eclipse
IDE dan dibuat berdasarkan IDE Java populer, yaitu IntelliJ
IDEA. Sebagai pengembangan dari Eclipse, android studio
mempunyai banyak fitur baru. Berbeda dengan Eclipse yang
menggunakan Ant, android studio menggunakan Gradle
sebagai build environment. Fitur-fitur lainnya adalah
menggunakan gradle-based build system yang fleksibel, dapat
mem-build multiple APK, template support untuk Google
Services dan berbagai macam tipe perangkat, layout editor yang
lebih bagus, built-in support untuk Google Cloud Platform,
sehingga mudah untuk integrasi dengan Google Cloud
Messaging dan App Engine serta Import library langsung dari
Maven repository (Aryantika dkk, 2015).
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Kode pemrograman untuk mengembangkan aplikasi berbasis
android menggunakan bahasa Java (Fachrul dan Gianto, 2015).
Java adalah sebuah bahasa pemrograman berorientasi objek
yang dikembangkan oleh Sun Microsystems. Bahasa
pemrograman Java adalah bahasa yang digunakan untuk
menghasilkan aplikasi-aplikasi Java. Elemen pada bahasa
pemrograman Java diantaranya adalah tipe data, penamaan
kelas dan interface, penamaan method, penamaan variabel dan
penamaan konstanta. Tipe data terbagi dua jenis yaitu tipe data
primitif meliputi boolean, char, byte, short, int, long, float serta
double, dan tipe data reference (kelas) meliputi kelas, interface
serta array. Nama kelas dan interface sebaiknya berupa kata
benda yang deskriptif dan tidak terlalu panjang, dengan
penulisan tanpa spasi dan huruf pertama untuk setiap kata
adalah huruf kapital. Nama method seharusnya berupa kata
kerja yang biasanya mencerminkan operasi yang dilakukan.
Penamaan variabel mirip dengan penamaan method dan
seringkali menggunakan akronim atau singkatan yang mudah
diingat. Nama konstanta harus berupa huruf kapital semua dan
apabila nama konstanta terdiri dari beberapa kata maka
dipisahkan dengan tanda garis bawah (Prasetyo, 2007). Bahasa
Java memiliki teknologi lengkap antara lain dekstop, database,
game dan mobile. Bahasa java juga memiliki karakteristik yaitu
sederhana, berorientasi objek, mudah didistribusikan, Robust
(sempurna), aman, portable, multiplatform, multithread,
interpreter, performance, dinamis dan banyak API (Application
Programming Interface) (Supardi, 2010).
2.5 Penelitian Terdahulu
Penelitian yang dilakukan oleh Effendi dkk (2017)
dilatarbelakangi oleh masalah berupa minimnya pengetahuan
produsen dan konsumen terhadap jenis dan mutu teh,
khususnya proses identifikasi yang masih banyak menggunakan
cara manual. Kelemahan identifikasi secara manual sangat
dipengaruhi oleh subjektifitas sehingga hasil identifikasi yang
diperoleh tidak konsisten. Oleh karena itu diperlukan adanya
metode yang memudahkan dalam mengidentifikasi mutu teh
berupa aplikasi dengan pengolahan citra digital dan jaringan
syaraf tiruan. Pengolahan citra digital adalah teknik mengolah
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citra yang bertujuan memperbaiki kualitas citra agar mudah
diinterpretasi dengan kelebihan yaitu murah, cepat, dan tidak
merusak sampai yang diukur dan mampu mengidentifikasi fisik
produk secara obyektif. Jaringan syaraf tiruan (JST) merupakan
sebuah model yang mengadopsi cara kerja neuron dengan
fokus pada cara kerja syaraf otak dimana JST dapat
menyelesaikan masalah yang kompleks dan sulit dipahami.
Salah satu teknik jaringan syaraf tiruan yaitu Learning Vector
Quantization (LVQ). Teknik LVQ bertujuan untuk melakukan
visualisasi data dengan cara melakukan pengelompokan
(cluster) menggunakan vector quantization dengan kelebihan
yaitu dapat memberikan waktu yang relatif singkat dibandingkan
teknik JST yang lain. Data yang diproses lebih lanjut adalah
sampel citra yang diambil masing-masing jenis dan mutu teh
hitam orthodox, teh hijau dan teh putih. Tahapan penelitian
sistem dimulai dari akuisisi citra, preprocessing, ekstraksi fitur,
training, testing dan prediksi. Tahap akuisisi citra merupakan
tahap pengambilan citra melalui scanner yang kemudian dicroping dan resize dengan ukuran 300x300 piksel.
Preprocessing dilakukan untuk mengubah citra menjadi citra
biner. Tahap ekstraksi fitur membaca nilai-nilai parameter warna
RGB dan HSI. Proses training LVQ digunakan untuk
mendapatkan arsitektur jaringan terbaik, kemudian proses
testing dilakukan untuk menguji arsitektur jaringan yang
diperoleh. Hasil prediksi menggunakan 26 sampel citra teh
menunjukkan bahwa terdapat 11 citra yang sesuai dan 15 citra
yang tidak sesuai, sehingga tingkat akurasi keberhasilan
identifikasi jenis dan mutu teh yang diperoleh sebesar 42,31%.
Hasil pengenalan terbaik pada teh hitam mutu Dust1, BM, PF3,
teh hijau mutu Peko super dan Jikeng serta teh putih mutu silver
needle.
Penelitian yang dilakukan oleh Effendi dkk (2017)
dilatarbelakangi oleh masalah sulitnya identifikasi kopi secara
kasat mata bagi masyarakat pada umumnya. Salah satu metode
yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi jenis kopi adalah
pengolahan citra digital yang dikombinasikan dengan metode
Jaringan Syaraf Tiruan (JST) dan algoritma Learning Vector
Quantization (LVQ). Biji kopi yang digunakan merupakan jenis
Robusta dan Arabika, sementara citra yang digunakan
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berekstensi .jpg dengan ukuran piksel 300x300. Kopi Robusta
memiliki 7 grade mutu yang terdiri atas mutu I, II, III, IVa, IVb, V,
dan VI. Kopi Arabika memiliki 6 grade mutu yang terdiri dari
mutu I, II, III, IV, V, dan VI. Pengklasifikasian grade mutu pada
biji kopi didasarkan pada SNI 01-2907-2008. Klasifikasi kelas
mutu biji kopi didasarkan pada nilai cacat yang terkandung pada
300gr sampel biji kopi. Pada kopi dengan tipe jenis roasting,
baik Kopi Robusta maupun Arabika, klasifikasi kelas mutu
hanya terbagi berdasarkan tingkat kematangan roasting yaitu
light, medium, dan dark roasting. Tahapan analisis dan
perancangan sistem yaitu akuisisi citra, pre-processing,
ekstraksi fitur, training, testing, dan tahapan prediksi. Pada
penelitian ini model arsitektur jaringan terbaik yang digunakan
ialah 1 input layer dengan 7 neuron, 1 hidden layer dengan 19
neuron, dan 1 output layer dengan 19 neuron. Hasil dari proses
testing didapatkan nilai akurasi sistem sebesar 73.7%. Hasil
demikian termasuk pada akurasi yang cukup baik karena telah
mencapai 50%. Berdasarkan prediksi yang telah dilakukan
didapatkan hasil bahwa dari 19 mutu kopi yang dilakukan
pengenalan menunjukkan bahwa 12 diantaranya telah sesuai
dengan jenis dan mutu biji kopi yang sebenarnya. Sistem ini
paling baik untuk melakukan pengenalan pada jenis kopi
robusta mutu 1, robusta mutu 2, kopi robusta mutu 4b, robusta
mutu 6, kopi arabika mutu 2, kopi arabika mutu 3, kopi arabika
mutu 6, kopi robusta dark roasting, kopi robusta medium
roasting, robusta light roasting, kopi arabika dark roasting,
arabika medium roasting, dan arabika light roasting. Kesalahan
dalam pengenalan dapat disebabkan oleh adanya benda lain
dalam citra gambar yang diambil serta beberapa kesalahan
metode dalam pengambilan gambar.
Penelitian yang dilakukan oleh Fiarni et al. (2015)
dilatarbelakangi oleh masalah penjadwalan pada kegiatan
akademik khususnya pada kegiatan skripsi dan presentasi
proyek di Jurusan Teknologi Informasi di Institut Teknologi
Harapan Bangsa (ITHB) yang dinilai buruk karena seringkali
terjadi penundaan, pembatalan presentasi serta proses yang
tidak efisien. Penelitian ini akan berfokus pada bagaimana
membangun sistem penjadwalan otomatis untuk Skripsi dan
Presentasi Proyek di Jurusan Teknologi Informasi di ITHB yang
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juga dapat menangani masalah alokasi sumber daya dinamis.
Digunakan pohon keputusan sebagai alat representasi
pengetahuan yang sering digunakan dalam sistem pakar yang
terdapat beberapa kriteria untuk dipilih cabang mana yang akan
dilalui sehingga nantinya satu cabang saja dipilih untuk
membuat keputusan. Aturan yang dihasilkan dari decision tree
digunakan sebagai basis pengetahuan yang dibutuhkan pada
sistem pakar. Algoritma disiapkan dengan menggunakan aturan
forward chaining secara berurutan untuk mendapatkan sebuah
kesimpulan. Digunakan pendekatan heuristik forward chaining
untuk menemukan solusi yang layak sesuai dengan peraturan.
Sistem pakar yang dihasilkan berbasis web sehingga dapat
diakses dimana saja dan kapanpun dibutuhkan, baik melalui
berbagai gadget yang memiliki browser web. Berdasarkan uji
alternatif jadwal yang dilakukan pada sistem (diuji secara
manual atau dalam sistem), hasil pengujian menunjukkan jadwal
yang dihasilkan oleh sistem sesuai 100% dengan jadwal yang
dibuat oleh pengguna ahli, dan sistem juga memiliki
penanganan data yang lebih baik dan kemampuan beradaptasi
lebih tinggi dibandingkan dengan sistem penjadwalan skripsi
dan presentasi proyek sebelumnya.
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sekhar et al. (2016)
yang dilatarbelakangi oleh terjadinya kemacetan yang
merupakan tantangan terbesar dalam perencanaan transportasi
perkotaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memodelkan
perilaku pilihan mode dari komuter Delhi dengan
mempertimbangkan metode Random Forrest (RF) Decision
Tree (DT). Perbandingan kinerja model DT dilakukan dengan
model Multinomial Logit (MNL). Dalam studi ini, moda
transportasi utama yang dipertimbangkan adalah mobil pribadi,
kendaraan dua roda, bus, metro, becak otomatis (roda tiga), dan
sepeda. Model MNL model mode pilihan yang paling banyak
digunakan didasarkan pada prinsip maksimisasi utilitas acak
yang diturunkan dari teori ekonometri, sedangkan pohon
keputusan adalah teknik data mining yang digunakan untuk
klasifikasi. Model RF adalah salah satu metode DT yang paling
efisien untuk memecahkan masalah klasifikasi. Hasil
menunjukkan bahwa model dengan Decision Tree berbasis
Random Forest lebih unggul dengan akurasi prediksi yang lebih
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tinggi (98,96%) dibandingkan model Multinomial Logit yang
memiliki akurasi prediksi sebesar 77,31%. Validasi model
dilakukan dan hasil yang diperoleh menunjukkan kinerja yang
lebih baik dari model RFDT melalui model MNL. Model RFDT
memiliki akurasi prediksi sebesar 81,65% dan model MNL
memiliki akurasi prediksi sebesar 78,01% pada validasi.
Hasilnya menunjukkan bahwa Decision Tree memiliki
keunggulan lebih besar dari model Multinomial Logit. RFDT
adalah salah satu algoritma pembelajaran yang paling akurat
yang tersedia yang menghasilkan klasifikasi yang sangat akurat,
dapat berjalan efisien pada database besar serta dapat
menangani ribuan variabel input, menghasilkan estimasi internal
yang tidak bias, pengulangan yang dihasilkan dalam RFDT
dapat disimpan dan digunakan untuk penggunaan masa depan
pada data lainnya.
Berdasarkan
penelitian
Honggowibowo
(2009)
dilatarbelakangi oleh masalah berupa kerugian yang diakibatkan
karena adanya penyakit tanaman yang terlambat untuk
didiagnosis dan sudah mencapai tahap yang parah dan
menyebabkan terjadinya gagal panen. Sistem pakar dirancang
untuk mendiagnosa jenis penyakit pada tanaman padi dan
dapat membantu petani mendiagnosa penyakit serta
memberikan pengetahuan tentang jenis penyakit tersebut.
Sistem ini dibangun untuk menyimpan pengetahuan keahlian
seorang pakar pertanian khususnya tanaman padi, sehingga
sistem dapat dijadikan asisten pandai di bidangnya sebagai
sumber pengetahuan oleh user. Pembangunan sistem
dirancang sedemikian rupa sehingga dapat mengadopsi
perkembangan penyakit, penalaran yang digunakan berbasis
aturan (Rule-Based Reasoning) dengan metode inferensi
forward chaining dan backward chaining. Implementasi sistem
pakar dalam bentuk web sangat membantu memberikan
kemudahan bagi user dalam mengaksesnya, sehingga petani
tidak harus menunggu kehadiran seorang pakar pertanian untuk
mendiagnosa penyakit tanaman padi.
Penelitian yang dilaksanakan Ardianto dkk (2012) dilatar
belakangi oleh tingginya ketergantungan para peternak sapi
terhadap pakar ternak sapi atau dokter hewan dalam
menangani penyakit sapi. Akan tetapi, jumlah pakar ternak sapi
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atau dokter hewan saat ini jumlahnya terbatas, terutama di
pedesaan. Biaya yang harus dikeluarkan juga tidak sedikit
jumlahnya karena pakar bekerja secara on call. Maka dari itu
peneliti merancang sistem pakar untuk mendeteksi dan
penanganan secara dini pada penyakit sapi dengan aplikasi
mobile android yang diharapkan dapat membantu meningkatkan
efektivitas penggunaan aplikasi yang sudah ada sebelumnya
yaitu berbasis Dekstop. Aplikasi pendeteksian dan penanganan
dini pada penyakit sapi ini memiliki dua metode untuk proses
pendeteksian yaitu metode frame based dan metode rule based.
Pada metode frame based, jenis-jenis penyakit yang dideteksi
direpresentasikan ke dalam sebuah frame based dengan gejalagejala di dalamnya sebagai slot atau atributnya. Sedangkan
untuk metode rule based, model menggunakan rule yang
disimpan di dalam database. Dalam metode rule based, proses
diagnosa dari aplikasi akan mencocokkan inputan gejala yang
dimasukkan ke dalam aplikasi dengan rule yang tersedia di
dalam database. Database yang digunakan adalah database
MySQL yang digunakan untuk menyimpan rule dan data nama
penyakit. Berdasarkan hasil uji coba terhadap aplikasi,
didapatkan bahwa aplikasi pendeteksian dan penanganan dini
pada penyakit hewan ternak sapi ini lebih efisien, mudah, dan
praktis digunakan jika dibandingkan dengan aplikasi serupa
yang berbasis desktop yang dihasilkan pada pengerjaan tugas
akhir sebelumnya. Waktu pemrosesan yang dibutuhkan untuk
melakukan diagnosa juga cukup cepat dimana dalam hal ini
metode frame based membutuhkan waktu yang lebih sedikit
yaitu rata-rata kurang dari 1 detik untuk setiap prosesnya
dibandingkan dengan metode rule based yang rata-ratanya
membutuhkan waktu 4,2 detik untuk setiap prosesnya.
Hasil penelitian Widiarto (2011) tentang Perancangan Sistem
Pakar Pengendalian Mutu Beras (Studi Kasus Bulog Divre Jawa
Timur) dilatarbelakangi oleh tingginya jumlah pengadaan beras
dan rumitnya kriteria pengendalian mutu beras di Perum Bulog
Divre Jawa Timur menjadikan pemahaman pengetahuan,
permasalahan dan penanganan mutu beras baru terbatas pada
bagian pest quality control, pihak yang mengerti dan
bertanggungjawab terhadap pengendalian mutu beras di Perum
Bulog. Hal tersebut terkendala oleh keterbatasan pest quality
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control sebagai manusia seperti kelelahan, sakit, kondisi
psikologis dan keuangan yang semua itu menyebabkan
keberadaan dan konsistensi keputusan yang diberikan pakar
manusia terkadang tidak sesuai dengan peraturan yang ada.
Sistem pakar dirancang mewakili pakar untuk mengendalikan
mutu beras di Perum Bulog. Perancangan sistem pakar dibuat
dengan pendekatan prototyping. Dimana prototype adalah
model kerja dari aplikasi sistem informasi yang dikembagkan
untuk mengetes ide dan asumsi tentang sistem yang baru.
Sistem pakar pengendalian mutu beras ini dikembangkan
dengan metode backward chaining dan forward chaining. Hasil
dari sistem pakar yang dirancang ditampilkan dalam sistem
informasi dengan rincian antara lain halaman pembuka,
halaman pengguna, halaman home, halaman pengendalian
hama, halaman help dan halaman contact us.
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BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan
Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari 2018 di PERUM
BULOG Sub Divisi Regional Surabaya Utara, Jawa Timur.
Setelah dilaksanakan penelitian, dilakukan pengolahan data
untuk perancangan sistem pakar. Perancangan sistem pakar
identifikasi mutu beras dilakukan di Laboratorium Komputasi
dan Analisis Sistem Jurusan Teknologi Industri Pertanian
Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya, Malang.
3.2 Alat
Perancangan sistem pakar identifikasi mutu beras
menggunakan perangkat personal computer. Personal computer
yang dibutuhkan terdiri dari hardware dan software. Hardware
dan software yang digunakan memiliki spesifikasi sebagai
berikut:
a. Hardware
Hardware yang digunakan adalah laptop dengan
spesifikasi:
 Processor
: Intel(R) Core(TM) i5-3230M
CPU @ 2.60 GHz
 RAM
: 4.00 GB
b. Software
Software yang digunakan untuk merancang sistem pakar
adalah:
 Operating System Microsoft® Windows 10 Pro
 Android Studio sebagai software pengolahan aplikasi
sistem pakar identifikasi mutu berasnya
3.3 Batasan Masalah
Penentuan
batasan
masalah
digunakan
untuk
mempermudah pemahaman, sehingga diharapkan pembahasan
penelitian ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan. Adapun
batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Sistem pakar yang dirancang hanya berupa pengujian
mutu beras yang ada pada PERUM BULOG Subdivre
Surabaya Utara
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2. Sistem pakar ini dirancang hanya untuk mengidentifikasi
mutu beras putih
3. Tidak ada pembedaan jenis beras secara spesifik pada
gudang PERUM BULOG Subdivre Surabaya Utara, hanya
terdapat
pembedaan
beras
Premium
(untuk
dikomersilkan) dan beras Medium (non komersil).
Klasifikasi mutu untuk beras Premium adalah Broken 5%,
Broken 10% dan Broken 15%. Sementara klasifikasi mutu
untuk beras Medium adalah Broken 15% dan Broken 20%
4. Perancangan sistem pakar hanya dilakukan hingga
tahapan pengujian berupa uji verifikasi dan uji validasi
3.4 Metode Pelaksanaan
Metode yang digunakan dalam perancangan sistem pakar ini
adalah metode deskriptif dengan pendekatan prototipe. Metode
deskriptif digunakan untuk mendeskripsi karakteristik fisik beras
berdasarkan tingkatan mutunya. Jenis beras yang digunakan
ada 2 yaitu beras Premium dan beras Medium. Tingkatan mutu
pada beras Premium ada 3 yaitu mutu Broken 5%, Broken 10%
dan Broken 15%, sementara tingkatan mutu pada beras
Medium ada 2 yaitu Broken 15% dan Broken 20%.
Pendeskripsian mutu beras menggunakan tabel keputusan.
Hasil deskripsi yang telah dilakukan kemudian digunakan
sebagai acuan dalam perancangan prototipe. Sistem pakar
dirancang dengan software Android Studio.
3.5 Prosedur Pelaksanaan
Tahapan penelitian untuk melakukan rancang bangun sistem
pakar identifikasi jenis dan mutu beras ditunjukkan pada
Gambar 3.1.
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Studi Lapang

Studi Kepustakaan

Identifikasi dan Perumusan Masalah

Pengumpulan dan Analisis Data

Pendefinisian Sistem

Perancangan Sistem Pakar

Kesimpulan dan Saran

Gambar 3.1. Tahapan Penelitian
3.5.1 Studi Lapang dan Kepustakaan
Penelitian diawali dengan melakukan studi lapang untuk
mengetahui kondisi nyata beras di lapangan, khususnya
mengenai karakteristik fisik beras secara langsung. Studi
lapang dilakukan di PERUM BULOG Sub Divisi Regional
Surabaya yang beralamatkan pada Jl. HR Moch.
Mangundiprojo KM 3,5 Buduran, Sidoarjo. Studi lapang
dilaksanakan pada bulan Januari 2018 hingga selesai. Selain
untuk mengetahui kondisi nyata di lapangan, tujuan dilakukan
studi lapang adalah agar dapat bertemu dan berdiskusi
dengan pakar guna mendapatkan informasi yang berkaitan
dengan identifikasi mutu beras.
Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari referensi
yang berupa buku, jurnal dan tulisan ilmiah lain yang
berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Referensi
yang digunakan adalah yang berkaitan tentang beras yang
meliputi mutu beras serta standar SNI beras. Selain itu, juga
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digunakan referensi mengenai teknik klasifikasi data yang
meliputi decision tree (pohon keputusan), sistem pakar yang
meliputi struktur dan tahapan pengembangannya, penelitian
terdahulu yang selaras, serta referensi lain yang dapat
menunjang penelitian.
3.5.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah
Identifikasi
masalah
dilakukan
untuk
mengetahui
permasalahan yang ada yang berkaitan dengan identifikasi
mutu beras. Terdapat masalah mengenai perberasan yaitu
masih banyak masyarakat yang belum dapat mengidentifikasi
mutu beras. Aspek mutu beras yang perlu diketahui adalah
aroma, warna, derajat sosoh, kadar air, jumlah beras patah
(broken), dan jumlah butir menir.
Dilakukan perumusan masalah untuk menjelaskan masalah
yang ada yaitu mengenai identifikasi mutu beras. Masalah
tentang identifikasi mutu beras dapat diselesaikan dengan
perancangan aplikasi berupa sistem pakar berbasis android
untuk mengidentifikasi mutu beras. Identifikasi dan perumusan
masalah dilakukan secara rinci dan selanjutnya akan
diimplementasikan sebagai data input ke dalam sistem pakar.
3.5.3 Pengumpulan dan Analisis Data
Pengumpulan data dilakukan untuk menghimpun data-data
yang diperlukan sebagai input atau masukan sistem pakar.
Data yang diperlukan berupa data primer dan data sekunder.
Data primer diperoleh dari pakar beras yaitu orang yang
memiliki pengalaman dan ahli mengenai beras. Pakar yang
dipercaya sebagai sumber informasi atau data adalah petugas
PQC (Perawatan dan Quality Control) dan PPK (Petugas
Pemeriksa Kualitas) yang ada di PERUM BULOG Sub Divisi
Regional Surabaya Utara. Sementara data sekunder diperoleh
dari literatur penunjang penelitian seperti buku dan jurnal. Data
primer dan data sekunder dapat diperoleh dengan cara:
a. Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan
untuk menghimpun informasi yang relevan dengan
permasalahan yang diteliti. Studi kepustakaan dapat
dilakukan dengan membaca literatur-literatur seperti buku,
jurnal dan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan
dengan jenis dan mutu beras. Literatur yang didapatkan
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akan dikaji untuk menambah pengetahuan yang
mendukung untuk merancang sistem pakar identifikasi
mutu beras.
b. Observasi
Observasi atau pengamatan adalah kegiatan
memahami permasalahan berdasarkan pengetahuan
untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk
melanjutkan suatu penelitian. Pengamatan ini dilakukan
untuk mengetahui kondisi permasalahan secara langsung
yaitu
mengenai
identifikasi
mutu
beras
dan
membandingkan dengan SNI 6128:2015 tentang
spesifikasi persyaratan mutu beras. Kegiatan observasi
dilakukan di kawasan PERUM BULOG Sub Divisi
Regional Surabaya Utara seperti di kantor dan
laboratorium PPK.
c. Wawancara
Wawancara adalah kegiatan percakapan untuk maksud
tertentu. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan
informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya.
Kegiatan wawancara ini dilakukan pada pakar yang telah
ditunjuk. Pakar yang dipercaya sebagai sumber informasi
atau data adalah petugas PQC (Perawatan dan Quality
Control) yaitu Bapak Agus Setiawan dan PPK (Petugas
Pemeriksa Kualitas) yang dikoordinatori oleh Bapak Agus
Pracoko yang ada di PERUM BULOG Sub Divisi Regional
Surabaya Utara.
d. Dokumentasi
Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti
sesuatu yang tertulis. Dokumentasi adalah kegiatan
pengumpulan dokumen menggunakan bukti yang akurat
dari sumber informasi. Dokumentasi dapat digunakan
sebagai penguat data yang ada. Dokumentasi dapat
berupa gambar alat uji mutu beras.
Sementara teknik analisis data yang digunakan adalah
dengan analisis kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya
yang dilakukan dengan mengorganisasikan data, memilahmilahnya
menjadi
satuan
yang
dapat
dikelola,
mensintesiskannya, mencari dan menemukan apa yang
penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang
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dapat diceritakan kepada orang lain. Tahapan analisis data
secara kualitatif yaitu:
a. Pengumpulan data
Pengumpulan data yaitu mencatat atau mengumpulkan
semua data secara obyektif dan apa adanya.
Pengumpulan data dapat berupa wawancara dan studi
pustaka mengenai apa saja yang berkaitan dengan mutu
beras.
b. Reduksi data
Reduksi data adalah memilih hal-hal pokok yang sesuai
dengan fokus penelitian. Reduksi data merupakan suatu
bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan,
membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data.
Data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran
yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan
mempermudah jika sewaktu-watu diperlukan.
c. Penyajian data
Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang
tersusun yang memungkinkan adanya penarikan
kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data
dilakukan agar pengklasifikasian jenis dan mutu beras
hasil reduksi dapat terorganisasikan sehingga lebih mudah
dipahami. Pada tahap ini, data disusun secara relevan
sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan
memiliki makna. Data mengenai klasifikasi mutu beras
yang telah direduksi disajikan pada Tabel 3.1.
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Tabel 3.1. Klasifikasi Mutu Beras
No

1

2

3

4

5

Mutu
Beras
Premium
Broken
5%
Premium
Broken
10%
Premium
Broken
15%
Medium
Broken
15%
Medium
Broken
20%

Beras
Patah/
Broken
(maks)

Kadar
Air
(maks)

Butir
Menir
(maks)

95%

14%

0%

5,1-10%

95%

14%

0%

Komersil

10,1-15%

95%

14%

0%

Putih

Non
Komersil

10,1-15%

95%

14%

2%

Putih

Non
Komersil

≥20%

95%

14%

2%

Aroma

Warna

Sifat

Tidak
Beraroma

Putih

Komersil

0-5%

Tidak
Beraroma

Putih

Komersil

Tidak
Beraroma

Putih

Tidak
Beraroma
Tidak
Beraroma

Derajat
Sosoh
(min)

Sumber: Perum BULOG Subdivre Surabaya Utara (2018)

d. Pengujian atau verifikasi data
Setelah data disajikan, maka dilakukan pengambilan
kesimpulan. Kesimpulan dapat berupa pohon keputusan
mutu beras yang diolah dengan algoritma Random Forest.
Random Forest (RF) merupakan pengembangan dari
Decision Tree dengan menggunakan beberapa Decision
Tree, dimana setiap Decision Tree telah dilakukan training
menggunakan sampel individu dan setiap atribut dipecah
pada tree yang dipilih antara atribut subset yang bersifat
acak. Dan pada proses klasifikasi, individunya didasarkan
pada vote dari suara terbanyak pada kumpulan populasi
tree (Akhfan,2017). Contoh matriks training:
S=[

]

Dimana:
- S adalah matriks training
- fA1, fB1, fC1 adalah banyaknya fitur sampel
- Semua sampel dilanjutkan sampai dengan N
- C1 dan CN berarti banyaknya fitur yang ada dan
ada kelas training
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Jadi tujuan matriks di atas adalah untuk membuat
random forest untuk mengklasifikasikan kumpulan
sampel tersebut.
Tahapan proses prediksi Random Forest dapat
dilihat pada Gambar 3.2.

Gambar 3.2. Proses Prediksi Random Forest
Sumber: Putra dan Tjokorda (2014)
Tahapan untuk proses prediksi Random Forest diawali
dengan dilakukan penarikan contoh acak dari data uji
yang ada, proses ini disebut bootstrapping. Tahap kedua
adalah contoh bootstrap yang ada digunakan untuk diolah
menjadi beberapa pohon keputusan, pohon dibangun
sampai mencapai ukuran maksimum. Tahap pertama dan
kedua diulang sebanyak n kali, sehingga terbentuk sebuah
hutan (forest) yang terdiri dari n pohon. Respon diprediksi
dengan menggabungkan (aggregating) hasil prediksi n
pohon. Pada masalah klasifikasi dilakukan berdasarkan
majority vote atau suara terbanyak.
Verifikasi dapat dilakukan dengan penyocokan,
didasarkan pada reduksi data dan penyajian data yang
merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam
penelitian yaitu tentang identifikasi mutu beras.
Kesimpulan yang disajikan masih bersifat sementara dan
akan berubah jika terdapat perubahan data. Sehingga
perlu dilakukan pengujian data dengan membandingkan
data yang disajikan dengan data yang benar sesuai pakar.
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3.5.4 Pendefinisian Sistem
Pendefinisian sistem adalah gambaran tentang sistem yang
akan dibangun dan diteliti yaitu mengenai identifikasi mutu
beras dengan sistem pakar berbasis android. Pelaksanaan
perancangan sistem pakar tidak terlepas dari adanya input,
process, dan output. Input adalah segala aspek yang
dibutuhkan dalam kegiatan perancangan sistem pakar.
Process adalah langkah sistematis untuk mengolah atau
mengeksekusi input. Output adalah hasil yang didapatkan dari
eksekusi input. Rincian input, process, dan output pada
perancangan sistem pakar identifikasi jenis dan mutu beras
berbasis android terdapat pada Tabel 3.2.
Tabel 3.2. Rincian Input, Process, dan Output pada Perancangan
Sistem Pakar Identifikasi Mutu Beras Berbasis Android
Input
Process
Output
Atribut data beras
Diklasifikasikan
Tabel keputusan
meliputi: aroma,
dengan tabel
klasifikasi mutu
warna, sifat, beras
keputusan
beras
patah (broken), derajat
sosoh, kadar air, dan
butir menir
Tabel keputusan
klasifikasi mutu beras

Pendefinisian sistem
dan pemindahan
kepakaran dengan
software Android
Studio

Rancangan
sistem pakar
berbasis Android

Pada tahap ini, ditentukan elemen-elemen yang berkaitan
dengan identifikasi mutu beras. Elemen tersebut yaitu
tingkatan mutu beras dan karakteristik fisik beras yang diteliti.
Elemen tingkatan mutu beras memiliki 5 (lima) atribut yaitu
mutu Premium Broken 5%, Premium Broken 10%, Premium
Broken 15%, Medium Broken 15% dan Medium Broken ≥20%.
Elemen karakteristik fisik beras memiliki atribut aroma, warna,
sifat, beras patah (broken), derajat sosoh, kadar air dan butir
menir. Diagram sistem pakar identifikasi mutu beras dapat
dilihat pada Gambar 3.3.
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data mutu dan
karakteristik fisik
beras

PAKAR
laporan data mutu
dan karakteristik fisik
beras

hasil identifikasi

SISTEM
PAKAR

USER
data konsultasi

Gambar 3.3. Diagram Sistem Pakar Identifikasi Mutu Beras
Sistem pakar disusun oleh dua bagian utama, yaitu
lingkungan pengembangan dan lingkungan konsultasi.
Lingkungan pengembangan sistem pakar digunakan untuk
memasukkan pengetahuan pakar ke dalam lingkungan sistem
pakar. Pada lingkungan pengembangan, terjadi transfer
informasi tentang data mutu dan karakteristik fisik beras dari
pakar ke sistem pakar serta terjadi transfer informasi tentang
laporan data mutu dan karakteristik fisik beras dari sistem
pakar ke pakar. Sementara lingkungan konsultasi digunakan
oleh pengguna yang bukan pakar guna memperoleh
pengetahuan pakar dengan memasukkan data konsultasi.
Sehingga pada lingkungan konsultasi, terjadi transfer informasi
tentang hasil identifikasi dari sistem pakar ke pengguna (user)
serta terjadi transfer informasi tentang data konsultasi dari
pengguna (user) ke sistem pakar.
3.5.5 Perancangan Sistem Pakar
Diagram alir perancangan sistem pakar identifikasi mutu
beras dapat dilihat pada Gambar 3.4.
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Mulai

Pencarian sumber pengetahuan

Akuisisi pengetahuan

Representasi pengetahuan

Pengembangan mesin inferensi

Pemindahan kepakaran

Pengujian sistem pakar

Selesai

Gambar 3.4. Diagram Alir Perancangan Sistem Pakar
a. Pencarian Sumber Pengetahuan
Pencarian sumber pengetahuan dilakukan dengan
metode. Metode yang digunakan adalah dengan studi
pustaka, observasi, wawancara dan dokumentasi. Studi
pustaka dapat dilakukan dengan pencarian referensi
ilmiah yang terkait dengan identifikasi mutu beras.
Observasi dapat dilakukan dengan studi lapang untuk
mengetahui kondisi nyata tentang perberasan di lapangan.
Wawancara dapat dilakukan dengan pakar yang dipercaya
sebagai sumber informasi. Dokumentasi dapat dilakukan
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guna memperkuat informasi yang didapatkan. Hasil
sumber pengetahuan yang didapat akan dibandingkan
dengan acuan SNI 6128:2015.
b. Akuisisi Pengetahuan
Akuisisi pengetahuan adalah akumulasi, transfer dan
transformasi keahlian pemecahan masalah dari pakar atau
sumber pengetahuan terdokumentasi ke program
komputer untuk membangun atau memperluas basis
pengetahuan. Pengetahuan yang diakuisisi berupa
pengetahuan
pakar
dan
pengetahuan
formal.
Pengetahuan pakar didapat dari seorang pakar dan
observasi. Pengetahuan formal didapat dari sumber
pengetahuan terdokumentasi. Pengembangan basis
pengetahuan dilakukan dengan membuat pohon
keputusan.
c. Representasi Pengetahuan
Representasi pengetahuan adalah suatu teknik untuk
merepresentasikan basis pengetahuan yang diperoleh ke
dalam suatu skema/diagram tertentu sehingga dapat
diketahui relasi/keterhubungan antara suatu data dengan
data yang lain. Teknik ini membantu knowledge
engineer dalam memahami struktur pengetahuan yang
akan dibuat sistem pakarnya. Pengetahuan pakar
direpresentasikan ke dalam bentuk sistem produksi.
Kaidah sistem produksi menjadi acuan yang sangat sering
digunakan oleh metode inferensi sistem pakar dan dalam
kasus penyelesaian masalah sederhana. Pengetahuan
dapat direpresentasikan oleh himpunan kaidah dalam
bentuk:
IF [kondisi] THEN [aksi].
d. Pengembangan Mesin Inferensi
Mesin
inferensi
dapat
dijelaskan
sebagai
program yang berisi metodologi yang digunakan
untuk melakukan penalaran terhadap informasiinformasi dalam basis pengetahuan serta digunakan u
ntuk memformulasikan kesimpulan. Mesin inferensi
direpresentasikan dengan metode Forward Chaining.
Forward chaining merupakan metode inferensi yang
melakukan penalaran dari suatu masalah kepada
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solusinya. Jika klausa premis sesuai dengan situasi
(bernilai TRUE), maka proses akan menyatakan konklusi.
Forward chaining adalah mencari bagian IF terlebih
dahulu. Setelah semua kondisi IF dipenuhi, aturan dipilih
untuk mendapatkan kesimpulan. Jika kesimpulan diambil
dari keadaan pertama, bukan dari yang terakhir, maka ia
akan digunakan sebagai fakta untuk disesuaikan dengan
kondisi IF aturan yang lain untuk mendapatkan
kesimpulan yang lebih baik. Proses ini berlanjut hingga
dicapai kesimpulan terbaik. Tipe sistem yang dapat
menggunakan metode Forward Chaining adalah sistem
yang dipersentasikan dengan satu atau beberapa kondisi,
dimana pada setiap kondisi sistem mencari rule-rule
dalam
knowledge
base
untuk
rule-rule
yang
berkorespondensi dengan kondisi dalam bagian IF, setiap
rule dapat menghasilkan kondisi baru dari konklusi yang
diminta pada bagian THEN, dan setiap kondisi yang
ditambahkan ke sistem akan diproses (rule based).
Digunakan metode Forward Chaining adalah karena
tahapan penelitian berawal dari data yang ada, kemudian
data tersebut dicocokkan dengan aturan atau rule yang
digunakan
kemudian
yang
kemudian
dilakukan
pengecekan sehingga tercapainya kesimpulan. Pohon
pencarian Forward Chaining terdapat pada Gambar 3.5.

Gambar 3.5. Pohon Pencarian Forward Chaining
Sumber: Tutik dkk (2009)
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Sistem pakar ini menggunakan metode forward
chaining. Pencocokan fakta atau pernyataan dimulai dari
IF dahulu. Bentuk ini digunakan apabila terdapat sejumlah
pengetahuan pakar pada suatu permasalahan tertentu
dan pakar dapat menyelesaikan masalah tersebut secara
berurutan. Bentuk ini juga digunakan apabila dibutuhkan
penjelasan tentang jejak (langkah-langkah) pencapaian
solusi. Bentuk aturan IF-THEN yang dikembangkan
terdapat pada Tabel 3.3.
Tabel 3.3. Bentuk Aturan IF-THEN yang Dikembangkan
No

Aturan

1

IF Beras tidak beraroma AND Warna putih AND Derajat sosoh
minimum 95% AND Kadar air maksimum 14% AND Sifat beras
komersil AND Jumlah beras patah maksimum 5% AND Jumlah
butir menir maksimum 0% THEN Beras Mutu Premium Broken
5%
IF Beras tidak beraroma AND Warna putih AND Derajat sosoh
minimum 95% AND Kadar air maksimum 14% AND Sifat beras
komersil AND Jumlah beras patah maksimum 10% AND
Jumlah butir menir maksimum 0% THEN Beras Mutu Premium
Broken 10%
IF Beras tidak beraroma AND Warna putih AND Derajat sosoh
minimum 95% AND Kadar air maksimum 14% AND Sifat beras
komersil AND Jumlah beras patah maksimum 15% AND
Jumlah butir menir maksimum 0% THEN Beras Mutu Premium
Broken 15%
IF Beras tidak beraroma AND Warna putih AND Derajat sosoh
minimum 95% AND Kadar air maksimum 14% AND Sifat beras
non komersil AND Jumlah beras patah maksimum 15% AND
Jumlah butir menir maksimum 2% THEN Beras Mutu Medium
Broken 15%
IF Beras tidak beraroma AND Warna putih AND Derajat sosoh
minimum 95% AND Kadar air maksimum 14% AND Sifat beras
non komersil AND Jumlah beras patah maksimum ≥20% AND
Jumlah butir menir maksimum 2% THEN Beras Mutu Medium
Broken 20%

2

3

4

5
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Bentuk aturan IF-THEN juga dapat direpresentasikan dengan
bentuk sebagai berikut:
IF (beras tidak beraroma AND warna putih AND derajat
sosoh minimum 95% AND kadar air maksimum
14%) {
IF (sifat beras komersil AND jumlah butir menir
maksimum 0%) {
IF (jumlah beras patah 0-5%) {
THEN beras premium broken 5%;
} ELSE IF (jumlah beras patah 5,1-10%) {
THEN beras premium broken 10%;
} ELSE (jumlah beras patah 10,1-15%) {
THEN beras premium broken 15%;
}}} ELSE {
IF (sifat beras non komersil AND jumlah butir menir
maksimum 2%) {
IF (jumlah beras patah 10,1-15%) {
THEN beras medium broken 15%;
} ELSE (jumlah beras patah 15,1-20%) {
THEN beras medium broken 20%; }}}
e. Pemindahan Kepakaran
Pemindahan kepakaran adalah melakukan transfer
kepakaran yang dimiliki pakar ke dalam komputer dan
kemudian kepada orang lain yang bukan pakar. Pada
model ini digunakan perangkat pengembangan yang
digunakan untuk merancang dan membangun sistem
pakar. Dimana sistem pakar menggunakan pengetahuan
dari para ahli/pakar yang disimpan serta menggunakan
memori berisi fakta-fakta yang ditemukan dalam suatu
sesi. Pada model ini digunakan perangkat pengembangan
yang digunakan untuk merancang sistem pakar yaitu
dengan software Android Studio.
f. Pengujian Sistem pakar
Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah sistem
pakar yang dirancang sudah dapat memenuhi kriteria
untuk dapat dikatakan telah mewakili kepakaran human
expert. Pengujian dilakukan dengan cara verifikasi dan
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validasi. Uji verifikasi dapat dilakukan dengan tahapan
sebagai berikut:
1. Menjalankan program yang telah dibuat/dirancang
2. Melihat kondisi tampilan program saat dijalankan
3. Mencoba menguji program dengan menjawab
pertanyaan yang ada (berinteraksi dengan sistem)
4. Memperhatikan konklusi yang diberikan sistem
5. Meneliti apakah program telah berjalan sesuai aturan
yang telah ditetapkan ataukah masih terdapat
kesalahan pada program
6. Jika masih terdapat kesalahan maka dilakukan
perbaikan pada program
Sistem pakar dapat dikatakan lulus uji verifikasi jika alur
sistem pakar telah sesuai dengan aturan yang telah
ditetapkan pada pohon keputusan. Setelah diverifikasi,
maka sistem pakar akan dilakukan uji validasi. Uji validasi
dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
1. Menjalankan program sistem pakar yang telah lolos
uji verifikasi
2. Mencoba berinteraksi dengan sistem (menjawab
pertanyaan dari sistem)
3. Mencatat konklusi yang diberikan sistem
4. Membandingkan penjelasan konklusi yang diberikan
sistem dengan yang diberikan oleh pakar
Sistem pakar dapat dikatakan lulus uji validasi jika
konklusi dan rekomendasi yang ditampilkan dengan
sistem pakar sudah sesuai dengan human expert (pakar)
melalui akuisisi pengetahuan.
3.5.6 Kesimpulan dan Saran
Terdapat pengambilan kesimpulan setelah dilakukan proses
perancangan sistem pakar. Kesimpulan berisi tentang
keseluruhan dari proses mulai awal hingga hasil yang dicapai
pada penelitian. Kesimpulan akan digunakan sebagai acuan
pada penelitian selanjutnya untuk melakukan perbaikan serta
pengembangan aplikasi yang lebih baik. Saran perbaikan juga
diperlukan nantinya untuk menghasilkan rancangan sistem
pakar identifikasi mutu beras berbasis android yang lebih baik,
serta untuk masukan kepada penelitian yang lain/selanjutnya.
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Keadaan Umum Perum BULOG
4.1.1 Sejarah Perum BULOG
Perjalanan Perum BULOG dimulai pada saat dibentuknya
BULOG pada tanggal 10 Mei 1967 berdasarkan keputusan
presidium kabinet No.114/U/Kep/5/1967, dengan tujuan
pokok untuk mengamankan penyediaan pangan dalam
rangka menegakkan eksistensi Pemerintahan baru.
Selanjutnya direvisi melalui Keppres No. 39 tahun 1969
tanggal 21 Januari 1969 dengan tugas pokok melakukan
stabilisasi harga beras, dan kemudian direvisi kembali
melalui Keppres No 39 tahun 1987, yang dimaksudkan untuk
menyongsong tugas BULOG dalam rangka mendukung
pembangunan komoditas pangan yang multi komoditas.
Perubahan berikutnya dilakukan melalui Keppres No. 103
tahun 1993 yang memperluas tanggung jawab BULOG
mencakup
koordinasi
pembangunan
pangan
dan
meningkatkan mutu gizi pangan, yaitu ketika Kepala BULOG
dirangkap oleh Menteri Negara Urusan Pangan.
Pada tahun 1995, keluar Keppres No 50, untuk
menyempurnakan struktur organisasi BULOG yang pada
dasarnya bertujuan untuk lebih mempertajam tugas pokok,
fungsi serta peran BULOG. Oleh karena itu, tanggung jawab
BULOG lebih difokuskan pada peningkatan stabilisasi dan
pengelolaan persediaan bahan pokok dan pangan. Kemudian
melalui Keppres No 19 tahun 1998 tanggal 21 Januari 1998,
Pemerintah mengembalikan tugas BULOG seperti Keppres
No 39 tahun 1968. Selanjutnya melalu Keppres No 19 tahun
1998, ruang lingkup komoditas yang ditangani BULOG
kembali dipersempit seiring dengan kesepakatan yang
diambil oleh Pemerintah dengan pihak IMF yang tertuang
dalam Letter of Intent (LOI).
Arah Pemerintah mendorong BULOG menuju suatu
bentuk badan usaha mulai terlihat dengan terbitnya Keppres
No. 29 tahun 2000, dimana didalamnya tersirat BULOG
sebagai organisasi transisi (tahun 2003) menuju organisasi
yang bergerak di bidang jasa logistik di samping masih
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menangani tugas tradisionalnya. Pada Keppres No. 29 tahun
2000 tersebut, tugas pokok BULOG adalah melaksanakan
tugas Pemerintah di bidang manajemen logistik melalui
pengelolaan persediaan, distribusi dan pengendalian harga
beras (mempertahankan Harga Pembelian Pemerintah-HPP),
serta usaha jasa logistik sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Arah perubahan tesebut
semakin kuat dengan keluarnya Keppres No 166 tahun 2000,
yang selanjutnya diubah menjadi Keppres No. 103/2000.
Kemudian diubah lagi dengan Keppres No. 03 tahun 2002
tanggal 7 Januari 2002 dimana tugas pokok BULOG masih
sama dengan ketentuan dalam Keppers No 29 tahun 2000,
tetapi dengan nomenklatur yang berbeda dan memberi waktu
masa transisi sampai dengan tahun 2003. Akhirnya dengan
dikeluarkannya Peraturan Pemerintah RI no. 7 tahun 2003
BULOG resmi beralih status menjadi Perusahaan Umum
(Perum) BULOG.
4.1.2 Profil Perum BULOG
Nama perusahaan adalah Perum BULOG (Perusahaan
Umum Badan Urusan Logistik) yang sifat kepemilikannya
adalah 100% milik Pemerintah Republik Indonesia. Perum
BULOG didirikan pada tanggal 21 Januari 2003. Dasar
hukum pendirian Perum BULOG adalah Peraturan
Pemerintah (PP) No. 7 tahun 2003, yang telah diubah
menjadi Peraturan Pemerintah RI No. 13 Tahun 2016 tentang
Perum BULOG. Perum BULOG memiliki Kantor Layanan
yang terdiri dari 1 Kantor Pusat yang beralamat di Jl.
Jenderal Gatot Subroto Kav. 49, Jakarta, 26 Divisi Regional,
131 Subdivre/Kansilog, 131 unit Pengolahan Gabah-Beras,
458 Komplek Gudang dan 1.471 unit Gudang.
Anak perusahaan yang dimiliki Perum BULOG adalah PT
Jasa Prima Logistics BULOG dan PT Gendhis Multi Manis.
PT Jasa Prima Logistics BULOG (atau biasa disingkat
JPLogistics) adalah anak perusahaan Perum BULOG yang
melakukan usaha dibidang Freight forwarding, Warehousing
dan Project Shipment, Jasa logistik dan angkutan serta
usaha pendukung lainnya untuk menghasilkan barang
dan/jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, baik di
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dalam maupun di luar wilayah Indonesia untuk mendapatkan
keuntungan guna meningkatkan nilai perseroan dengan tetap
menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. Sementara
PT Gendhis Multi Manis adalah anak perusahaan Perum
BULOG yang bergerak pada industri gula.
Nilai-nilai yang dijunjung pada Perum BULOG adalah
integritas yaitu konsisten antara ucapan dan perilaku sesuai
dengan norma dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan
yang baik (Good Corporate Governance), profesional yaitu
bekerja cerdas berdasarkan kompetensi terbaik dan penuh
tanggung jawab, dinamis yaitu selalu bersemangat untuk
tumbuh dan berkembang menjadi yang terbaik, peduli yaitu
memperhatikan dan memenuhi kebutuhan serta memberi
solusi terbaik kepada pemangku kepentingan dan totalitas
yaitu mendayagunakan seluruh potensi dan sumber daya
yang ada serta bersinergi untuk mencapai tujuan Perusahaan
4.1.3 Visi dan Misi Perum BULOG
A. VISI
Menjadi perusahaan pangan yang unggul dan terpercaya
dalam mendukung terwujudnya kedaulatan pangan.
B. MISI
1. Menjalankan usaha logistik pangan pokok dengan
mengutamakan layanan kepada masyarakat;
2. Melaksanakan praktik manajemen unggul dengan
dukungan sumber daya manusia yang profesional,
teknologi yang terdepan dan sistem yang terintegarasi;
3. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik
serta
senantiasa
melakukan
perbaikan
yang
berkelanjutan;
4. Menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas
komoditas pangan pokok.
4.1.4 Tugas Perum BULOG
Tugas publik Perum BULOG merupakan amanat dari
Inpres No. 3 tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan
Gabah/Berita dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah, yang
merupakan pengejawantahan intervensi pemerintah dalam
perberasan nasional untuk memperkuat ketahanan pangan.
45

Ketiga tugas publik BULOG tersebut saling terkait dan
memperkuat satu sama lain sehingga dapat mewujudkan
ketahanan pangan rumah tangga maupun nasional yang
lebih kokoh.
Ketiga tugas
publik
tersebut
adalah pertama,
melaksanakan kebijakan pembelian gabah/beras dalam
negeri dengan ketentuan Harga Pembelian Pemerintah
(HPP). Kegiatan ini diwujudkan dalam bentuk pengadaan
gabah dan beras dalam negeri oleh Perum BULOG. Tugas
kedua, menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi
kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang
diwujudkan
dalam
pelaksanaan
program
RASKIN.
Sedangkan tugas ketiga, menyediakan dan menyalurkan
beras untuk menjaga stabilitas harga beras, menanggulangi
keadaan darurat, bencana, dan rawan pangan. Kegiatan
ketiga dilaksanakan Perum BULOG dalam bentuk
pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
4.2 Identifikasi Mutu Beras di Perum BULOG Subdivre
Surabaya Utara
Setiap beras yang akan masuk ke gudang BULOG, akan
dilakukan pengujian terhadap mutu beras dan harus terstandar
mutunya. Jika spesifikasi mutu sesuai maka akan diterima beras
dengan tingkat mutu tersebut, tetapi jika spesifikasi mutu tidak
sesuai maka beras akan dikembalikan atau jika pihak mitra
tetap ingin berasnya lolos ke gudang BULOG maka harus
memperbaiki mutu berasnya agar lolos dan mendapatkan
tingkat mutu yang diinginkan. Jenis beras yang digolongkan
dalam gudang bulog ada 2 yaitu jenis premium dan medium.
Beras jenis premium adalah beras yang dijual untuk
konsumen/pasar bebas. Beras jenis medium adalah beras non
komersil, salurannya adalah untuk Public Service Obligation
(PSO) yang biasanya dikenal dengan sebutan beras
rastra/raskin, untuk karyawan, dan untuk cadangan beras
pemerintah (CBP) yang bisa untuk TNI dan bantuan bencana
alam.
Sementara tingkatan mutu untuk beras, terdapat istilah
broken yaitu beras yang patah. Tingkatan mutunya terdapat
broken 5%, broken 10%, broken 15%, dan broken 20%.
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Semakin kecil tingkatan broken maka semakin baik mutu
berasnya. Beras dengan tingkat mutu broken 5%-15% tergolong
ke dalam beras jenis premium, sementara beras dengan tingkat
mutu broken 15% dan broken 20% tergolong ke dalam beras
jenis medium. Akan tetapi jika beras medium tersebut
dikomersilkan, maka sebutannya menjadi beras premium
dengan level broken tersebut. Beras dengan nama premium dan
medium adalah penamaan dari bulog untuk pasar, semantara
untuk nama beras yang lain seperti Pandan Wangi, IR 64/Setra
Ramos, Rojolele dan Mentik Wangi Susu merupakan penamaan
dari produsen/perusahaan supplier beras sebagai brand beras
mereka untuk menambah ketertarikan atau minat konsumen.
Spesifikasi mutu untuk beras hanya dari aspek broken,
derajat sosoh, kadar air, dan butir menir. Butir menir adalah
beras dengan ukuran sangat kecil yaitu sekitar 0-2/10 cm.
Broken adalah beras dengan ukuran kecil akan tetapi lebih
besar daripada butir menir, ukurannya yaitu sekitar 2/10-5/10
cm. Beras kepala adalah campuran butir kepala dan patah
besar. Beras yang masuk ke bulog harus dengan kemasan
karung yang terdapat sablon dan jahitan ganda, atau dengan
kata lain identitas dari mitra/supplier harus jelas. Beras tidak
termasuk dalam daftar SNI wajib atau sifatnya adalah sukarela.
Dalam pengaplikasiannya tidak menuntut produsen untuk
mencantumkan SNI dan melakukan pengujian yang sama persis
dengan SNI. Tahapan uji mutu beras saat akan masuk ke
gudang BULOG:
1) Dilakukan pengambilan sampel secara acak sebesar 10%
dari muatan. Pengambilan sampel dilakukan dengan alat
bernama Proof dengan cara ditusukkan ke karung berasnya
2) Dilakukan uji kadar air dengan alat Grain Moisture Tester
dengan cara yaitu beras dimasukkan ke alat lalu alat
tersebut akan memunculkan angka. Pengujian dilakukan
sebanyak 3x, lalu ketiga nilai tersebut akan dirata-rata
3) Dilakukan uji derajat sosoh dengan alat Trenocci TMD-1E
4) Lalu sampel dimasukkan ke sample mixer devider untuk
mencampurkan beras agar homogen
5) Ditimbang beras sebanyak 100 gr dengan timbangan digital
6) Dilakukan pengayakan beras menir dengan ayakan menir
47

7) Dilakukan pengayakan lagi untuk menyaring beras
brokennya
8) Setelah dilakukan pengayakan beras menir dan broken,
dilakukan sortasi secara manual untuk benar-benar
menyeleksi beras sesuai ukurannya
9) Dilakukan penimbangan untuk hasil dari ayakan beras
menir dan broken
Kegiatan pengujian mutu dilakukan oleh anak perusahaan
Perum BULOG Subdivisi Regional Surabaya Utara yaitu
Petugas Pemeriksa Kualitas (PPK). PPK dikoordinatori oleh
Bapak Agus Pracoko dan memiliki anggota sebanyak 7 orang
yaitu Bapak Ari Yuwono, Bapak Junaidi, Bapak Ifin Iftoni, Bapak
Adi, Bapak Andre, Bapak Andi dan Bapak Kentang Saputra.
Tugas utama dari PPK adalah menguji mutu beras yang masuk
di gudang BULOG untuk bagian Surabaya Utara (Surabaya,
Sidoarjo dan Gresik). Akan tetapi jika ada pihak luar/lain yang
ingin minta bantu untuk menguji beras di PPK, maka PPK juga
dapat membantu mengujinya. Yang diuji di PPK hanya beras.
Hasil pengujian mutu beras berupa LHPK (Lembar Hasil
Pemeriksaan Kualitas) atau dengan nama lain yaitu sertifikat.
Waktu pengujian mutu adalah saat jam kerja yaitu pada hari
senin-jumat pukul 08.00-16.00 WIB. Akan tetapi jika kondisi
sedang ramai maka bisa saja dilakukan pengujian pada hari
Sabtu dan Minggu.
Beras yang ada di gudang dapat tersimpan hingga ± 1 tahun.
Pakar beras di bulog yaitu PQC (Perawatan dan Quality Control)
yaitu Bapak Agus Setiawan. PQC adalah bagian yang bertugas
memonitoring dan mengendalikan kualitas serta tingkat
serangan hama di gudang bulog. Ruang lingkup PQC adalah
memantau beras dan sembako lainnya yang ada di gudang 1, 2,
dan 3 lalu merencanakan dan memonitoring hama di gudang.
PQC melakukan monitoring setiap minggu terhadap kualitas
berasnya. Terdapat tiga (3) jenis kondisi beras yang ada di
gudang, yaitu:
a. Baik
b. Turun mutu, sehingga dilakukan reproses
c. Rusak, sehingga dilakukan uji laboratorium ke BPOM atau
laboratorium lain yang telah tersertifikasi untuk mengetahui
apakah beras tersebut masih layak atau tidak. Jika pihak
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laboratorium memutuskan layak, maka beras dapat
direproses dan kembali ke gudang. Akan tetapi jika beras
tersebut diputuskan tidak layak, maka beras tersebut harus
dimusnahkan atau juga dapat dilelang sesuai ketentuan
yang berlaku di perusahaan
Peraturan uji mutu beras yang ada di BULOG merupakan
kebijakan dari Perum BULOG dimana aspek yang menjadi
spesifikasi mutunya adalah kadar air, derajat sosoh, beras patah
(broken) dan butir menir. Untuk warna dapat diamati dengan uji
visual tidak boleh kuning dan untuk aroma juga diuji manual
tidak boleh beraroma busuk dan bahan kimia. Akibat dan
tindakan untuk beras dari mitra/supplier yang tidak memenuhi
spesifikasi dijelaskan pada Tabel 4.1.
Tabel 4.1. Akibat dan Tindakan untuk Beras yang Tidak Memenuhi
Spesifikasi Mutu
Aspek

Akibat Jika Tidak Sesuai Spesifikasi

Tindakan

 Visual/tampilan beras kurang baik
 Beras akan lebih mudah diserang
hama
 Beras mengalami penyusutan
 Beras akan berjamur
 Beras akan lebih mudah diserang
hama
 Visual/tampilan beras kurang baik
 Beras akan lebih mudah diserang
hama primer
Rendemen beras akan berkurang

Ditolak

 Jika beraroma bahan kimia berarti
beras tersebut tidak sehat sehingga
akan
merugikan
bagi
yang
mengkonsumsi
 Mengurangi kepercayaan konsumen
Warna
Jika beras berwarna kuning atau merah
maka visual/tampilan beras kuran baik
Beras terserang hama (gurem/psocids,
Hama
Tribolium/kumbang beras, Cryptolestes,
Sitophilus, Rhyzopertha)
Sumber: Perum BULOG Subdivre Surabaya Utara (2018)

Ditolak

Derajat
Sosoh
Kadar Air

Butir menir

Butir
Hampa
Aroma
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Ditolak

Ditolak

Ditolak

Ditolak
Ditolak

4.3 Pendefinisian Sistem
Perancangan sistem pakar tidak terlepas dari adanya input,
process dan output. Input yang digunakan diperoleh dari
identifikasi masalah yang diteliti. Identifikasi masalah atau
penentuan permasalahan bertujuan untuk mentransformasikan
topik ke dalam sesuatu yang bisa dikelola. Masalah yang
berkaitan mengenai identifikasi mutu beras adalah:
1. Masyarakat masih ada yang belum mengetahui bagaimana
klasifikasi mutu beras
2. Dibutuhkannya panduan dan tempat konsultasi untuk
identifikasi mutu beras yang tidak mengharuskan untuk
bertemu dengan pakar beras
Setelah dilakukan identifikasi masalah, diperlukan proses
identifikasi kebutuhan. Identifikasi kebutuhan bertujuan
menentukan kebutuhan sistem. Kebutuhan informasi untuk
pengguna sistem pakar adalah spesifikasi mutu beras pada
umumnya dan hasil identifikasi mutu beras yang diteliti pada
khususnya. Input yang digunakan adalah aspek kriteria mutu
beras pada Perum BULOG Sub Divisi Regional Surabaya Utara
yang meliputi warna, aroma, kadar air, derajat sosoh, butir menir
dan beras patah (broken). Aspek warna, aroma, kadar air, dan
derajat sosoh merupakan aspek yang harus dipenuhi untuk
menentukan mutu beras, karena jika aspek tersebut tidak
terpenuhi maka beras tergolong buruk. Sementara aspek butir
menir dan beras patah (broken) merupakan aspek yang harus
dipenuhi dan menjadi kriteria penentu tingkatan mutu beras,
dimana aspek butir menir menentukan mutu premium ataukah
medium sementara aspek beras patah menentukan mutu
tingkatan broken yaitu 5%, 10%, 15% dan 20%.
Input yang telah didapat kemudian masuk ke tahap process
untuk diolah menjadi tabel keputusan. Tabel keputusan ini
digunakan sebagai dasar atau panduan aturan dalam
merancang sistem pakar. Proses selanjutnya adalah merancang
sistem pakar dengan software Android Studio dengan
menggunakan versi android 4.0.3. Versi android SDK (Software
Development Kit) yang digunakan adalah level 15 (Ice cream
sandwich 4.0.3) karena versi tersebut sudah support 100%
untuk menjalankan aplikasi sistem pakar di smartphone. Output
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yang dihasilkan dari sistem ini adalah rancangan sistem pakar
identifikasi mutu beras berbasis android.
4.4 Perancangan Sistem Pakar
4.4.1 Pencarian Sumber Pengetahuan
Sumber pengetahuan yang digunakan terbagi menjadi dua
jenis, yaitu:
a. Sumber Pengetahuan Terdokumentasi
Sumber pengetahuan terdokumentasi adalah
sumber
pengetahuan
yang
didapatkan
dari
pengetahuan formal mengenai klasifikasi mutu beras.
Sumber pengetahuan yang digunakan adalah SNI
6128:2015 tentang Spesifikasi Persyaratan Mutu
Beras.
b. Sumber Pengetahuan Tak Terdokumentasi
Sumber pengetahuan tak terdokumentasi adalah
sumber pengetahuan yang didapatkan dari hasil
wawancara dengan pakar tentang identifikasi mutu
beras yang diterapkan di PERUM BULOG. Terdapat
dua pakar yang digunakan dalam pembuatan sistem
pakar identifikasi mutu beras. Pemilihan dua pakar
tersebut
sebagai
sumber
pengetahuan
tak
terdokumentasi didasarkan atas pemahaman dan
keterkaitan pakar dalam proses identifikasi mutu
beras di PERUM BULOG Sub Divisi Regional Jawa
Timur. Pakar tersebut adalah:
i. Petugas Pemeriksa Kualitas (PPK)
PPK dikoordinatori oleh Bapak Agus Pracoko
dan memiliki anggota sebanyak 7 orang yaitu
Bapak Ari Yuwono, Bapak Junaidi, Bapak Ifin
Iftoni, Bapak Adi, Bapak Andre, Bapak Andi
dan Bapak Kentang Saputra. Tugas utama
dari PPK adalah menguji mutu beras yang
masuk di gudang BULOG untuk bagian
Surabaya Utara (Surabaya, Sidoarjo dan
Gresik).
ii. Perawatan dan Quality Control (PQC)
PQC dipegang oleh Bapak Agus Setiawan.
PQC
adalah
bagian
yang
bertugas
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memonitoring dan mengendalikan kualitas
beras di gudang Perum BULOG Sub Divisi
Regional Surabaya Utara.
4.4.2 Akuisisi Pengetahuan
Hasil pengetahuan yang diperoleh nantinya akan
diakuisisi dalam sistem pakar berupa pengetahuan pakar
dan pengetahuan formal. Pengetahuan pakar diperoleh dari
hasil wawancara dan diskusi dengan pakar terkait
identifikasi mutu beras. Sementara pengetahuan formal
diperoleh dari sumber pengetahuan terdokumentasi. Berikut
penjabaran mengenai pengetahuan pakar dan pengetahuan
formal:
a. Pengetahuan Pakar
Berdasarkan hasil wawancara dan diskusi dengan
pakar, diperoleh hasil yaitu dalam mengidentifikasi mutu
beras terdapat enam kriteria yang harus terpenuhi. Enam
kriteria tersebut adalah warna, aroma, kadar air, derajat
sosoh, butir menir dan beras patah (broken). Untuk
aspek warna, beras yang baik harus berwarna putih.
Untuk aspek aroma, beras yang baik harus tidak memiliki
aroma seperti aroma wangi gurih atau aroma bahan
kimia. Untuk aspek kadar air, beras yang baik harus
memiliki kadar air maksimal 14%. Untuk aspek derajat
sosoh, beras yang baik harus memiliki kadar derajat
sosoh minimal 95% yang berarti kulit ari beras telah
terkelupas sempurna. Untuk aspek butir menir, beras
yang baik tidak boleh terdapat butir menir lebih dari 2%.
Untuk aspek beras patah (broken), beras yang baik tidak
boleh terdapat beras patah lebih dari 20%.
Terdapat rincian rentang mutu untuk aspek butir menir
dan beras patah (broken). Untuk aspek butir menir,
beras yang tidak memiliki butir menir dapat tergolong
beras mutu premium, sementara beras yang terdapat
butir menir hingga 2% tergolong beras mutu medium.
Untuk aspek beras patah, terdapat 4 range atau rentang
mutu. Beras yang terdapat beras patah sejumlah 0-5%
tergolong mutu broken 5%, beras yang terdapat beras
patah sejumlah 5-10% tergolong mutu broken 10%,
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beras yang terdapat beras patah sejumlah 10-15%
tergolong mutu broken 15%, dan beras yang terdapat
beras patah sejumlah 15-20% tergolong mutu broken
20%. Seluruh kriteria tersebut harus terpenuhi untuk
mengetahui beras tersebut tergolong dalam mutu
tertentu.
b. Pengetahuan Formal
Pengetahuan formal menjelaskan tentang hasil
akuisisi dari sumber pengetahuan terdokumentasi
berupa rekomendasi yang harus dilakukan oleh pemilik
beras terkait dengan kriteria yang masih belum terpenuhi
dalam identifikasi mutu beras. Hasil akuisisi dapat dilihat
pada Lampiran 1 tentang Tabel Keputusan. Lampiran 1
tersebut
menjelaskan
kriteria,
kondisi
dan
aksi/rekomendasi yang harus dilakukan oleh pemilik
beras.
4.4.3 Representasi Pengetahuan
Representasi pengetahuan adalah suatu teknik untuk
merepresentasikan basis pengetahuan yang diperoleh ke
dalam suatu skema atau diagram tertentu sehingga dapat
diketahui relasi/hubungan antara suatu data dengan data
lainnya sehingga dapat diuji kebenaran penalarannya. Pada
representasi pengetahuan, terdapat inti dari program yaitu
basis pengetahuan. Dalam perancangan sistem pakar
identifikasi mutu beras, basis pengetahuan disajikan dalam
berbagai model sebagai berikut:
a. Membuat Blok Diagram Target Keputusan
Basis pengetahuan yang kedua dijelaskan dalam
bentuk blok diagram target keputusan yang menjelaskan
tentang alur identifikasi terhadap kriteria mutu beras.
Blok diagram target keputusan dapat dilihat pada
Gambar 4.1. Blok diagram ini menjelaskan tentang
aspek yang perlu diidentifikasi untuk mengetahui mutu
beras. Proses identifikasi dimulai dari aspek warna,
aroma, kadar air, derajat sosoh, butir menir dan beras
patah (broken). Tahapan identifikasi dilakukan dengan
mengetahui kondisi beras untuk tiap aspeknya. Pada
aspek yang memiliki kondisi yang bermasalah atau tidak
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sesuai dengan standar, maka sistem akan memberikan
rekomendasi atas tindakan perbaikan yang harus
dilakukan oleh pemilik beras. Hasil rekomendasi ini akan
digunakan sebagai masukan bagi pemilik beras dalam
memperbaiki mutu beras.

Gambar 4.1 Blok Diagram Target Keputusan
b. Membuat Diagram Ketergantungan
Diagram ketergantungan menjelaskan hubungan atau
ketergantungan
antara
spesifikasi-spesifikasi,
pertanyaan dan rekomendasi yang dibuat oleh sistem
pakar. Sistem pakar identifikasi mutu beras ini
menggunakan metode Forward Chaining. Digunakan
metode Forward Chaining adalah karena tahapan
penelitian berawal dari data yang ada, kemudian data
tersebut dicocokkan dengan aturan atau rule yang
digunakan kemudian yang kemudian dilakukan
pengecekan sehingga tercapainya kesimpulan. Setelah
itu, sistem akan memberikan output berupa rekomendasi
untuk kondisi yang tidak sesuai. Rekomendasi berisi
tentang tindakan yang harus dilakukan untuk mengatasi
permasalahan atas spesifikasi yang terkait. Diagram
ketergantungan dapat dilihat pada Lampiran 2.
Diagram ketergantungan identifikasi mutu beras ini
memiliki beberapa simbol yaitu simbol segi tiga, persegi
panjang dan garis. Simbol segi tiga menjelaskan tentang
proses identifikasi berupa rule yang harus dieksekusi.
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Simbol persegi panjang menjelaskan tentang hasil dari
eksekusi suatu rule. Simbol garis menjelaskan alur
identifikasi dari sistem pakar. Pada diagram
ketergantungan ini, sistem akan memulai eksekusi
dengan menjawab pertanyaan kriteria pertama yaitu
warna beras, jika beras berwarna putih maka sistem
akan memberikan aksi Y1 dan mengajukan ke
pertanyaan selanjutnya, jika beras tidak berwarna putih
maka sistem akan memberikan rekomendasi T1 dan
sistem tetap lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Begitu
seterusnya.
c. Membuat Tabel Keputusan
Tabel keputusan berfungsi untuk menentukan
rekomendasi dari beberapa kriteria yang membentuk rule
set. Tabel keputusan dirancang sesuai dengan kriteria
dan alur pada diagram ketergantungan. Kriteria tersebut
adalah warna, aroma, kadar air, derajat sosoh, butir
menir dan beras patah (broken). Tabel keputusan
identifikasi mutu beras dapat dilihat pada Lampiran 1.
Pada tabel keputusan ini, terdapat beberapa kolom
yaitu kolom nomor, kriteria dan jawaban. Kolom nomor
menjelaskan tentang urutan dan pecahan dari tiap
aspek/spesifikasi. Kolom kriteria menjelaskan tentang
berbagai pertanyaan yang diajukan oleh sistem pakar.
Kolom jawaban menjelaskan tentang kondisi yang
diberikan oleh user terhadap pertanyaan yang diberikan
oleh sistem pakar. Kombinasi jawaban dari user tersebut
akan membentuk berbagai aturan dan keputusan. Pada
kolom jawaban terdapat pilihan “Ya” dan “Tidak”,
kemudian dari pilihan tersebut akan ditentukan alur
selanjutnya pada bagian “Then”. Daftar pertanyaan
sistem pakar identifikasi mutu beras beserta jawabannya
dapat dilihat pada Lampiran 3.
d. Membuat Aturan (Rule) dalam bentuk Pseudo-code
Dari tabel keputusan yang telah ditentukan, maka rule
dapat diubah dalam bentuk pseudo-code. Pseudo-code
tersebut harus didasarkan pada kriteria. Bentuk pseudocode yang digunakan adalah bentuk “IF-THEN-ELSE”.
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Salah satu contoh pseudo-code pada sistem pakar
identifikasi mutu beras adalah:
Beras Berwarna Putih = “Ya” THEN go to 2A and
save Y1; ELSE go to 2A
and save T1;
Y1: Warna beras sudah terpenuhi karena beras
berwarna putih.
T1: Beras harus dikeringkan hingga benar-benar
kering, karena beras yang tidak berwarna putih
berarti beras tersebut masih basah.
Pseudo-code akan terbentuk berdasarkan kondisi
tertentu sehingga menghasilkan kondisi yang spesifik
pula. Bentuk pseudo-code di atas menjelaskan jika
kondisi pertanyaan “Beras Berwarna Putih” terpenuhi
dengan jawaban “Ya”, maka sistem akan lanjut ke
pertanyaan 2A dan menyimpan aksi dari Y1. Sedangkan
jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka sistem juga
akan lanjut ke pertanyaan 2A dan menyimpan jawaban
T1 untuk memunculkan rekomendasi. Hasil rekomendasi
nantinya akan ditampilkan sebagai bentuk hasil dari
rekomendasi sistem pakar identifikasi mutu beras ini.
4.4.4 Pengembangan Mesin Inferensi
Sistem pakar identifikasi mutu beras ini dirancang
dengan metode Forward Chaining. Pengembangan mesin
inferensi sistem pakar dilakukan dengan mengubah tabel
keputusan yang terdapat 6 kriteria tersebut ke dalam bentuk
pseudo-code. Caranya yaitu dengan pengalihan kondisi
jawaban pada tabel keputusan menjadi rule-rule yang akan
diimplementasikan ke dalam software sistem pakar. Bentuk
contoh pseudo-code dapat dilihat pada poin pembahasan
sebelumnya. Alur Forward Chaining dapat dilihat pada
Gambar 4.2.
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Mulai

Cek Spesifikasi Mutu

Cek Kondisi Fakta

Penyesuaian dengan Rule

Tampilkan Rekomendasi

Selesai

Gambar 4.2. Alur Forward Chaining
Berdasarkan Gambar 4.2 dapat diketahui bahwa alur
dalam melakukan Forward Chaining adalah yang pertama
melakukan identifikasi terhadap 6 spesifikasi mutu beras.
Proses identifikasi dilakukan pencarian fakta dengan
menjawab serangkaian pertanyaan yang diberikan oleh
sistem sehingga memunculkan jawaban-jawaban dari user.
Jawaban tersebut nantinya akan disesuaikan dengan rule
yang telah dibuat. Setelah itu sistem akan mengeksekusi
rule tersebut dan memberikan rekomendasi berdasarkan
dari jawaban tersebut.
4.4.5 Pemindahan Kepakaran
Proses pemindahan kepakaran juga disebut dengan
proses implementasi. Pada tahap ini, digunakan pseudo57

code hasil konversi dari tabel keputusan ke dalam software
sistem pakar. Software atau alat perancang yang digunakan
adalah Android Studio dan bahasa pemrograman yang
digunakan adalah Java. Proses implementasi ini
menghasilkan rancangan sistem pakar dengan nama “BERICE”. Bentuk rancangan dapat dikembangkan lebih lanjut,
diperbaiki dan disesuaikan jika terjadi perubahan untuk
penelitian selanjutnya.
Hasil dari implementasi sistem pakar identifikasi mutu
beras ini didapatkan beberapa macam tampilan yaitu
tampilan utama (home), menu identifikasi, menu petunjuk
dan menu informasi perancang. Detail dari tiap menu dapat
dilihat pada penjelasan berikut.
a. Welcome Screen (Home)

Gambar 4.3 Tampilan Welcome Screen BE-RICE
Pada tampilan Welcome Screen ini terdapat
beberapa menu yaitu menu Identifikasi, menu
Petunjuk dan menu Informasi Pengembang. Untuk
dapat berpindah screen, user diharuskan untuk
memilih salah satu menu dengan meng-klik-nya. Tiap
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menu berisikan fungsi dan keterangan sesuai dengan
jenis menu yang nantinya akan dipilih.
b. Menu Identifikasi

Gambar 4.4 Tampilan
Gambar 4.5 Tampilan
Menu Identifikasi
Result dan Rekomendasi
Pada Gambar 4.4 merupakan tampilan dari
pertanyaan awal untuk identifikasi mutu beras. Pada
tampilan tersebut, user diharuskan untuk memilih
jawaban “Ya” atau “Tidak”. Pada menu ini, terdapat
sebanyak enam pertanyaan yang harus dijawab oleh
user. Setelah semua pertanyaan telah terjawab, maka
sistem akan menampilkan hasil dan rekomendasi
sesuai dengan kondisi yang dibersikan user. Tampilan
result dan rekomendasi dapat dilihat padaa Gambar
4.5.
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c. Menu Petunjuk

Gambar 4.6 Tampilan Menu Petunjuk
Gambar 4.6 merupakan tampilan dari Menu
Petunjuk. Pada menu ini, user akan mendapatkan
informasi mengenai cara mengidentifikasi mutu beras,
baik
secara
laboratorium
maupun
secara
konvensional. Pada menu ini menggunakan tampilan
scroll yaitu screen dapat digulung ke atas.
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d. Menu Informasi Perancang

Gambar 4.7 Tampilan Informasi Perancang
Gambar 4.7 merupakan tampilan dari menu
Informasi Perancang. Pada menu ini, terdapat
informasi berupa nama, foto dan biodata singkat dari
si perancang sistem pakar ini. Kegunaan dari menu ini
adalah agar user dapat dengan mudah mengetahui
informasi tentang si perancang juga kontak yang
dapat dihubungi.
4.4.6 Pengujian Sistem Pakar
Setelah terbentuknya rancangan aplikasi sistem pakar
identifikasi mutu beras, tahapan selanjutnya adalah
dilakukan pengujian. Pengujian dilakukan untuk mengetahui
apakah aplikasi yang sudah dirancang telah sesuai dengan
tujuan perancangannya. Proses pengujian dilakukan
dengan dua tahapan yaitu uji verifikasi dan uji validasi.
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4.4.6.1 Uji Verifikasi
Sistem pakar dapat dikatakan lulus uji verifikasi jika
alur sistem pakar telah sesuai dengan aturan yang
telah ditetapkan pada pohon keputusan. Pengujian
dilakukan dengan mencoba menjalankan aplikasi pada
smartphone Samsung Experience 9.0 dengan versi
android 8.0.0, Samsung J3 SM-J302G dengan versi
android 5.1.1, Asus Zenfone Z00VD dengan versi
android 5.1, Samsung Galaxy Grand Prime SM-G530H
dengan versi android 4.4.4, Samsung GT-19082
dengan versi android 4.2.2, Samsung GT-S5360
dengan versi android 2.3.6 dan LG LG-E400 dengan
versi android 2.3.6. Pada smartphone Samsung
Experience 9.0, Samsung Galaxy J3 SM-J302G, Asus
Zenfone Z00VD, Samsung Galaxy Grand Prime SMG530H dan Samsung GT-19082 aplikasi dapat di-install
dan dijalankan. Sementara pada smartphone Samsung
GT-S5360 dan LG LG-E400, aplikasi tidak dapat diinstall karena versi android yang dimiliki lebih rendah
dari 4.0.3.
Pada uji verifikasi ini, user akan berinteraksi dengan
sistem dengan menjawab serangkaian pertanyaan
yang telah tersedia. Kemudian hasil dan rekomendasi
yang ditampilkan sistem akan dicatat. Setelah itu,
dilakukan pencocokan dengan rule yang telah
dirancang. Setelah dilakukan pencocokan, didapatkan
hasil yang sama antara hasil output rekomendasi
dengan tabel keputusan. Hasil kecocokan kombinasi
oleh sistem dapat dilihat pada Tabel 4.2. Berdasarkan
hasil uji verifikasi, dapat diambil keputusan bahwa
rancangan sistem pakar identifikasi mutu beras
berbasis android yang bernama BE-RICE telah berjalan
sesuai dengan rule yang telah dibuat. Hal demikian
dibuktikan dengan kecocokan antara rule dengan hasil
dan rekomendasi yang diberikan saat aplikasi
dijalankan.
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Tabel 4.2 Kombinasi Hasil Uji Verifikasi
Jawaban
If
Then
Samsung Experience 9.0 dengan versi android 8.0.0
1
Warna
1A Beras berwarna putih
go to 2A and
Y
save Y1
2
Aroma
2A Beras tidak beraroma
go to 3A and
Y
save Y2
3
Kadar Air
3A Kadar air beras tidak lebih dari 14%
go to 4A and
Y
save Y3
4
Derajat Sosoh
4A Derajat sosoh beras adalah minimal 95%
go to 5A and
T
save T4
5
Butir Menir
5A Jumlah butir menir maksimal sebanyak
go to 5B and
T
0%
save T5
5B Jumlah butir menir maksimal sebanyak
go to 6A and
Y
2%
save Y6
6
Beras Patah (Broken)
6A Jumlah beras patah maksimal sebanyak
go to 6B and
T
5% (0-5%)
save T7
6B Jumlah beras patah maksimal sebanyak
go to 6C and
10% (5,1-10%)
T
save T8
No

6C

6D

7
7F

Pertanyaan

Jumlah beras patah maksimal sebanyak
15% (10,1-15%)

T

go to 6C and
save T9

Jumlah beras patah maksimal sebanyak
20% (15,1-20%)

T

go to 7F and
save T11

Mutu Beras
Tidak Tergolong Mutu Manapun

Y

save Y17

Samsung J3 SM-J302G dengan versi android 5.1.1
1
Warna
1A Beras berwarna putih
Y
2
2A

Aroma
Beras tidak beraroma

Y
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go to 2A and
save Y1
go to 3A and
save Y2

Tabel 4.2 Kombinasi Hasil Uji Verifikasi (lanjutan)
No

Pertanyaan

3
3A

Kadar Air
Kadar air beras tidak lebih dari 14%

4
4A

Derajat Sosoh
Derajat sosoh beras adalah minimal 95%

5
5A

Butir Menir
Jumlah butir menir maksimal sebanyak
0%
Beras Patah (Broken)
Jumlah beras patah maksimal sebanyak
5% (0-5%)
Jumlah beras patah maksimal sebanyak
10% (5,1-10%)

6
6A
6B

7
7B

Mutu Beras
Premium Broken 10%

Asus Zenfone Z00VD dengan versi android 5.1
1
Warna
1A Beras berwarna putih
2
2A

Aroma
Beras tidak beraroma

3
3A

Kadar Air
Kadar air beras tidak lebih dari 14%

4
4A

Derajat Sosoh
Derajat sosoh beras adalah minimal 95%

5
5A

Butir Menir
Jumlah butir menir maksimal sebanyak
0%
Beras Patah (Broken)
Jumlah beras patah maksimal sebanyak
5% (0-5%)
Mutu Beras
Premium Broken 5%

6
6A
7
7A
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If

Jawaban
Then

T

go to 4A and
save T3

T

go to 5A and
save T4

Y

go to 6A and
save Y5

T

go to 6B and
save T7

Y

go to 7B and
save Y8

Y

save Y13

T

go to 2A and
save T1

Y

go to 3A and
save Y2

T

go to 4A and
save T3

Y

go to 5A and
save Y4

Y

go to 6A and
save Y5

Y

go to 7A and
save Y7

Y

save Y12

Tabel 4.2 Kombinasi Hasil Uji Verifikasi (lanjutan)
Jawaban
If
Then
Samsung Galaxy Grand Prime SM-G530H dengan versi android
4.4.4
1
Warna
1A Beras berwarna putih
go to 2A and
T
save T1
2
Aroma
2A Beras tidak beraroma
go to 3A and
Y
save Y2
3
Kadar Air
3A Kadar air beras tidak lebih dari 14%
go to 4A and
Y
save Y3
4
Derajat Sosoh
4A Derajat sosoh beras adalah minimal 95%
go to 5A and
T
save T4
5
Butir Menir
5A Jumlah butir menir maksimal sebanyak
go to 5B and
T
0%
save T5
5B Jumlah butir menir maksimal sebanyak
go to 6A and
T
2%
save T6
6
Beras Patah (Broken)
6A Jumlah beras patah maksimal sebanyak
go to 6B and
T
5% (0-5%)
save T7
6B Jumlah beras patah maksimal sebanyak
go to 6C and
10% (5,1-10%)
T
save T8
No

6C

6D

7
7F

Pertanyaan

Jumlah beras patah maksimal sebanyak
15% (10,1-15%)

T

go to 6D and
save T10

Jumlah beras patah maksimal sebanyak
20% (15,1-20%)

T

go to 7F and
save T11

Mutu Beras
Tidak Tergolong Mutu Manapun

Y

save Y17

Y

go to 2A and
save Y1

Samsung GT-19082 dengan versi android 4.2.2
1
Warna
1A Beras berwarna putih
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Tabel 4.2 Kombinasi Hasil Uji Verifikasi (lanjutan)
No

Pertanyaan

2
2A

Aroma
Beras tidak beraroma

3
3A

Kadar Air
Kadar air beras tidak lebih dari 14%

4
4A

Derajat Sosoh
Derajat sosoh beras adalah minimal 95%

5
5A

Butir Menir
Jumlah butir menir maksimal sebanyak
0%
Jumlah butir menir maksimal sebanyak
2%
Beras Patah (Broken)
Jumlah beras patah maksimal sebanyak
5% (0-5%)
Mutu Beras
Premium Broken 5%

5B
6
6A
7
7A

If

Jawaban
Then

T

go to 3A and
save T2

Y

go to 4A and
save Y3

Y

go to 5A and
save Y4

T
Y

go to 5B and
save T5
go to 6A and
save Y6

Y

go to 7A and
save Y7

Y

save Y12

4.4.6.2 Uji Validasi
Setelah diverifikasi, maka sistem pakar dilakukan uji
validasi. Sistem pakar dapat dikatakan lulus uji validasi
jika konklusi dan rekomendasi yang ditampilkan dengan
sistem pakar sudah sesuai dengan human expert
(pakar) melalui akuisisi pengetahuan. Uji validasi
dilakukan dengan menjalankan program sistem pakar
yang telah lolos uji verifikasi dengan mencoba
berinteraksi dengan sistem (menjawab pertanyaan dari
sistem). Hasil dan rekomendasi yang diberikan akan
dicatat lalu dicocokkan dengan penjelasan konklusi
yang diberikan oleh pakar.
Pengujian dilakukan dengan menjalankan aplikasi
yang sudah terinstall pada smartphone Samsung
Experience 9.0 dengan versi android 8.0.0, Samsung
J3 SM-J302G dengan versi android 5.1.1, Asus
Zenfone Z00VD dengan versi android 5.1, Samsung
Galaxy Grand Prime SM-G530H dengan versi android
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4.4.4, dan Samsung GT-19082 dengan versi android
4.2.2. Berdasarkan uji validasi yang telah dilakukan,
maka dapat disimpulkan bahwa rancangan sistem
pakar identifikasi mutu beras berbasis android yang
bernama BE-RICE dapat mewakili pengetahuan pakar.
Hal ini karena hasil dan rekomendasi yang diberikan
oleh sistem telah cocok/sesuai dengan rekomendasi
yang telah dijelaskan oleh pakar. Kombinasi hasil uji
validasi dapat dilihat pada Tabel 4.3 dan tampilan hasil
running aplikasi dapat dilihat pada Lampiran 4. Uji
validasi dapat disebut sebagai langkah dalam menguji
apakah sistem yang telah dirancang dapat
merepresentasikan sistem nyata dengan benar.
Tabel 4.3. Kombinasi Hasil Uji Validasi
Nama
Hasil dan
No
Rekomendasi
Smartphone

1

Samsung
Experience
9.0
dengan
versi
android 8.0.0

Mutu: Tidak Tergolong
Mutu Manapun.
Perlu
dilakukan
pengolahan
kembali
yaitu pengelupasan kulit
ari pada beras (T4).
Perlu
dilakukan
penyortiran
kembali
terhadap beras yang
berukuran sangat kecil
yaitu sekitar 0-2/10 cm
agar tidak terdapat butir
menir (T5).
Perlu
dilakukan
penyortiran
kembali
terhadap beras yang
berukuran sangat kecil
yaitu sekitar 2/10-5/10
cm agar jumlah beras
patah (broken) tidak
melebihi
syarat
spesifikasi (T7-T11).
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Isi Tabel
Keputusan
Rekomendasi untuk:
T4: Perlu dilakukan
pengolahan kembali
yaitu pengelupasan
kulit ari pada beras.
T5: perlu dilakukan
penyortiran kembali
agar tidak terdapat
butir menir
T7-T11:
perlu
dilakukan
penyortiran kembali
agar jumlah beras
patah tidak melebihi
syarat
spesifikasi
(5%-20%)

Tabel 4.3. Kombinasi Hasil Uji Validasi (lanjutan)
Nama
Hasil dan
No
Rekomendasi
Smartphone

2

3

4

Samsung J3 SMJ302G
dengan
versi
android
5.1.1

Mutu: Premium Broken
10%.
Beras harus dikeringkan
secara optimal (T3).
Perlu
dilakukan
pengolahan
kembali
yaitu pengelupasan kulit
ari pada beras (T4).
Perlu
penyortiran
kembali terhadap beras
patah dengan ukuran
2/10-5/10
cm
agar
jumlah beras patah
(broken) tidak melebihi
syarat spesifikasi (T7).

Asus Zenfone
Z00VD dengan
versi android 5.1

Mutu: Premium Broken
5%
Beras
harus
dikeringkan
secara
optimal (T1 & T3).

Samsung Galaxy
Grand Prime SMG530H
dengan
versi
android
4.4.4

Mutu: Tidak Tergolong
Mutu Manapun
Beras
harus
dikeringkan
secara
optimal dan tidak boleh
diberi zat pewarna
(T1).
Perlu
dilakukan
pengolahan
kembali
yaitu
pengelupasan
kulit ari pada beras
(T4).
Perlu
penyortiran
kembali agar tidak
terdapat butir menir (T5
& T6).
Perlu
penyortiran
kembali agar jumlah
beras patah (broken)
tidak melebihi syarat
spesifikasi (T7-T11).
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Isi Tabel
Keputusan
Rekomendasi untuk:
T3: Beras harus
dikeringkan secara
optimal.
T4: Perlu dilakukan
pengolahan kembali
yaitu pengelupasan
kulit ari pada beras.
T7:
Perlu
penyortiran kembali
agar jumlah beras
patah (broken) tidak
melebihi
syarat
spesifikasi.
Rekomendasi untuk:
T1:
Beras
harus
dikeringkan secara
optimal.
T3:
Beras
harus
dikeringkan secara
optimal.
Rekomendasi untuk:
T1:
Beras
harus
dikeringkan secara
optimal.
T4: Perlu dilakukan
pengolahan kembali
yaitu pengelupasan
kulit ari pada beras
T5 & T6: Perlu
penyortiran kembali
agar tidak terdapat
butir menir.
T7-T11:
Perlu
penyortiran kembali
agar jumlah beras
patah (broken) tidak
melebihi
syarat
spesifikasi.

Tabel 4.3. Kombinasi Hasil Uji Validasi (lanjutan)
Nama
Hasil dan
No
Rekomendasi
Smartphone

5

Samsung
GT19082
dengan
versi
android
4.2.2

Mutu: Premium Broken
5%
Tidak
boleh
ditambahkan
zat
kimia/pewangi
pada
beras karena dapat
membahayakan
konsumen (T2).
Perlu
dilakukan
penyortiran
kembali
terhadap beras yang
berukuran sangat kecil
yaitu sekitar 0-2/10 cm
agar tidak terdapat
butir menir (T5).

Isi Tabel
Keputusan
Rekomendasi untuk:
T2:
Tidak
boleh
ditambahkan
zat
kimia/pewangi pada
beras karena dapat
membahayakan
konsumen.
T5: perlu penyortiran
kembali agar tidak
terdapat butir menir.

4.5 Implikasi Manajerial
Hasil perancangan sistem pakar identifikasi mutu beras
berbasis android ini menunjukkan beberapa hal yang dapat
dijadikan sebagai upaya dalam mempermudah idenfitikasi mutu
beras. Identifikasi mutu beras merupakan suatu hal yang
penting dalam menentukan mutu beras. Aplikasi ini dapat
disarankan oleh pihak Perum BULOG kepada para supplier-nya.
Pihak Perum BULOG dapat mengingatkan para supplier-nya
untuk memastikan mutu beras terlebih dahulu. Para supplier
beras juga sebaiknya melakukan identifikasi mutu beras terlebih
dahulu sebelum beras tersebut dikirim ke Perum BULOG.
Berdasarkan sistem pakar yang telah dirancang, identifikasi
mutu beras dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien
dengan cara yaitu pesifikasi mutu yang bersifat kuantitatif dapat
dikonversikan ke dalam bentuk kualitatif, sistem identifikasi mutu
juga dapat mencakup spesifikasi mutu yang ada pada SNI
beras, dapat digunakan alat bantu untuk identifikasi aspek mutu
yang memerlukan analisis sensori yaitu aspek aroma dan
warna, pemberian kode sampel untuk tiap beras yang
diidentifikasi mutunya dan hasil idenfitikasi mutu beras akan
lebih efisien jika disimpan sebagai data simpanan pada sistem
dengan manfaat agar tidak perlu dilakukan identifikasi ulang
serta terdapat histori mutu terhadap beras tersebut.
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Hasil rancangan sistem pakar identifikasi mutu beras yang
bernama “BE-RICE” ini dapat digunakan sebagai teknologi
pengambilan keputusan untuk menentukan mutu beras.
Penentuan mutu tersebut didasarkan pada setiap kondisi nyata
untuk masing-masing spesifikasi mutu beras. Spesifikasi mutu
beras yang belum terpenuhi akan diberikan rekomendasi
sebagai upaya perbaikan atas mutu beras tersebut.
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Penelitian ini menghasilkan rancangan sistem pakar berbasis
android untuk mengidentifikasi mutu beras yang bernama BERICE dengan versi android minimal 4.0.3. Aplikasi BE-RICE ini
dapat dijalankan di smartphone dengan versi android 4.0.3 ke
atas. Dalam aplikasi BE-RICE, terdapat tiga pilihan menu yaitu
menu identifikasi, menu petunjuk dan menu informasi
perancang. Berdasarkan hasil uji verifikasi, rancangan sistem
pakar identifikasi mutu beras berbasis android yang bernama
BE-RICE telah berjalan sesuai dengan rule yang telah dibuat.
Berdasarkan uji validasi, rancangan sistem pakar identifikasi
mutu beras berbasis android yang bernama BE-RICE dapat
mewakili pengetahuan pakar melalui rekomendasi yang
dimunculkan oleh sistem.
5.2 Saran
Saran yang diberikan penelitian ini untuk penelitian
selanjutnya adalah lebih dapat dipastikan mengenai konversi
spesifikasi mutu yang sifatnya kuantitatif ke dalam bentuk yang
kualitatif. Akan lebih baik jika dibuat sistem identifikasi mutu
yang lebih kompleks dengan spesifikasi lainnya yang ada pada
spesifikasi SNI beras. Sistem pakar ini juga dapat
dikembangkan dengan menambah fitur kamera untuk
mengidentifikasi aspek mutu untuk warna. Pengembang
selanjutnya juga dapat mengkolaborasikan aplikasi sistem pakar
dengan sistem identifikasi yang berbasis citra digital. Hasil dan
rekomendasi yang ditampilkan oleh sistem dapat disimpan
sebagai data simpanan atau terdapatnya opsi default agar pada
pengidentifikasian selanjutnya si peneliti tidak harus melakukan
identifikasi ulang. Hal tersebut juga dapat ditunjang dengan
pemberian kode sampel untuk tiap beras yang diidentifikasi
mutunya sehingga dapat mempermudah dalam melakukan
review data simpanan beras.
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