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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Pustaka  

Suatu penelitian yang dikerjakan pada bidang Artificial Intelligence, 

khusunya expert system atau sistem pakar ini bukanlah termasuk penelitian yang 

baru, melainkan penelitian tersebut telah dibuat oleh para peneliti sebelumnya 

yang memiliki keterkaitan dengan studi ini, seperti penelitian yang berjudul 

“Sistem Pakar Diagnosis Penyakit Yang Disebabkan Oleh Rokok Dengan Metode 

Forward Chaining” (Hidayat & Gumilang, 2017). dijelaskan dalam penelitiannya, 

bahwa aplikasi yang dibuat berfungsi untuk melakukan diagnosis kepada 

pengguna sekaligus menampilkan informasi terhadap penyakit yang dapat 

ditimbulkan dari rokok. Sistem tersebut dibuat menggunakan metode forward 

chaining, karena metode tersebut adalah kumpulan proses yang bertujuan untuk 

melakukan penalaran yang menghasilkan kesimpulan untuk mesin inferensi. 

Mesin ini berfungsi untuk menarik kesimpulan berdasarkan basis 

pengetahuannya. 

Dalam penelitian yang dibuat oleh (Suwarso, Budhi, & Dewi, 2015), 

yang berjudul “Sistem Pakar untuk Penyakit Anak Menggunakan Metode 

Forward Chaining” dalam penelitian ini dijelaskan bahwa metode yang digunakan 

untuk membuat sistem pakar ini berupa forward chaining dan backward chaining, 

dimana sistem memproses gejala penyakit berdasarkan fakta yang ada, fakta 

tersebut diperoleh berdasarkan pengetahuan dari seorang dokter.  

Selanjutnya penelitian yang dikerjakan oleh (Silmi et al., 2017) yang 

berjudul “sistem pakar berbasis web dan mobile web untuk mendiagnosis 

penyakit darah pada manusia dengan menggunakan metode inferensi forward 

chaining” dalam penelitian ini dijelaskan bahwa sistem pakar dalam bidang 

kesehatan saat ini sedang mengalami perkembangan yang signifikan, akan tetapi 

belum ada sistem pakar yang dapat mendiagnosis jenis penyakit darah pada 

manusia sedangkan metode forward chaining adalah metode yang bergerak 

dengan cara mencocokkan fakta atau pernyataan. 

Hanandika Al Mumtasj Raharjo. Perancangan Sistem Pakar Berbasis Android dengan Metode Forward Chaining 
untuk Diagnosis Penyakit Bedah Saluran Cerna pada Manusia.  
UIB Repository©2020



6 
 

  Universitas Internasional Batam 

Dan juga penelitian dari (Salisah, Lidya, & Defit, 2015) yang berjudul 

“Sistem Pakar Penentuan Bakat Anak Dengan Menggunakan Metode Forward 

Chaining” menurut penelitiannya. anak-anak (TK) berusia 4-6 tahun. adalah 

waktu yang penting untuk meletakkan dasar bakat untuk waktu mereka dewasa. 

Bakat yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah bakat menurut US Education 

Service (USOE) Amerika. Penelitian ini, menggunakan metode front-end sebagai 

mekanisme kesimpulan dalam sistem pakar yang dikembangkan. Teknik inferensi 

ini dipilih karena teknik ini berhasil digunakan dalam pembangunan sistem pakar 

di berbagai bidang. 

Berdasarkan dari peninjauan ke empat tesis yang ada diatas, peneliti 

merangkum informasi dari penelitian yang dibuat sebelummnya ke dalam tabel 

yang menjadi inspirasi dalam pengerjaan penelitian ini. 

 

Peneliti Tahun Kesimpulan Penelitian 

Hidayat & Gumilang  2017 

Dalam aplikasinya terdapat fitur yang dapat 

menampilkan informasi penyakit yang terdapat dalam 

rokok sekaligus dapat mendiagnosis penyakit dengan 

menggunakan metode  forward chaining. 

Suwarso, Budhi, & Dewi  2015 

Terdapat dua buah metode yang digunakan yaitu 

forward chaining dan backward chaining, yang dalam 

pemrosesan gejalanya berdasarkan fakta. 

Silmi, Sawoko Adi, & 

Kushartantya 
2017 

Metode forward chaining bekerja atau beroperasi 

dengan mencocokkan fakta atau pernyataan. 

Salisah, Lidya, & Defit 2015 

Metode yang digunakan dalam pembuatan aplikasinya 

adalah forward chaining sebagai mesin inferensi, 

metode ini adalah metode yang paling cocok karena 

metode ini telah sukses apabila digunakan pada 

pembuatan sistem pakar di berbagai bidang. 

Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Sistem Pakar 

Pengetahuan, fakta, dan teknik penalaran digunakan pada sistem pakar 

untuk menyelesaikan masalah yang kemungkinan hanya dapat diselesaikan oleh 
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orang yang ahli dalam bidang tertentu tergantung tema yang diinginkan. Sistem 

pakar menambah nilai teknologi untuk membantu mengatasi era informasi yang 

semakin canggih. Sistem pakar adalah cabang dari Artificial Intelligence (AI). 

Ketika suatu sistem berhasil melewati tes yang sedang diuji, sistem tersebut 

dianggap sebagai AI yang kuat. Istilah AI kuat digunakan oleh orang-orang yang 

percaya bahwa AI harus didasarkan pada dasar rasional yang kuat dan didasarkan 

pada jaringan saraf tiruan, algoritma genetika, dan metode evolusi. Sistem ini 

dapat mencocokkan atau meniru keahlian seorang pakar, sistem ini berfungsi 

untuk mengadopsi pengetahuan manusia pada komputer dengan menggabungkan 

basis pengetahuan dengan sistem inferensi untuk menggantikan fungsi seorang 

ahli dalam memecahkan suatu masalah. (Rahmi Ras, Nelly Astuti, & Efori, 2017). 

 

2.2.2 Kelebihan & Kekurangan Sistem Pakar 

Sistem pakar mempunyai beberapa fitur yang merupakan kelebihanya dan 

juga memepunyai beberapa kekurangan (Rizal & Putra, 2018) sebagai berikut : 

a. Kelebihan  

1) Peningkatan ketersediaan (increased availability) 

2) Mengurangi biaya yang dibutuhkan untuk keahlian pengguna. 

3) Sistem pakar dapat menjelaskan perincian proses penalaran yang 

dilakukan untuk mencapai kesimpulan. 

4) Sistem pakar memberikan respons yang relatif lebih cepat daripada 

pakar. 

5) Sistem pakar dapat digunakan untuk mengelola data basis pengetahuan 

dengan benar. 

6) Sebagai panduan cerdas, sistem pakar memberi pengguna kesempatan 

untuk menjelaskan contoh program dan melakukan proses penalaran 

dengan benar. 

 

b. Kekurangan 

1) Pengetahuan tidak selalu mudah, karena terkadang tidak ada ahli 

dalam masalah yang dibuat, jika ada kadang-kadang 

2) pendekatan seorang ahli bervariasi. 

Hanandika Al Mumtasj Raharjo. Perancangan Sistem Pakar Berbasis Android dengan Metode Forward Chaining 
untuk Diagnosis Penyakit Bedah Saluran Cerna pada Manusia.  
UIB Repository©2020



8 
 

  Universitas Internasional Batam 

3) Menciptakan sistem pakar yang berkualitas cukup sulit dan 

membutuhkan banyak pengembangan. 

4) Terkadang sistem tidak dapat memutuskan. 

5) Sistem pakar perlu diuji kembali secara hati-hati sebelum digunakan, 

jadi, masyarakat tetap menjadi aspek yang banyak mempengaruhi 

faktor dalam pengujian. 

 

2.2.3 Struktur Sistem Pakar 

 Menurut (Septiana, 2016), Komponen/elemen yang utama di dalam 

struktur atau bagian sistem pakar meliputi 5 bagian, yaitu, Basis Pengetahuan 

(Knowledge Base), Akusisi Pengetahuan, Mesin Inferensi (Inference Engine), 

Working Memory, dan Antarmuka Pemakai (User Interface). Sedangkan inferensi 

adalah suatu proses yang mendukung dalam sistem pakar untuk melakukan 

penelusuran penyakit serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam 

sistem untuk memperoleh informasi terbaru dari informasi yang diterima, di 

dalam sistem ini, proses inferensi ini diproses didalam modul yang dipanggil 

dengan mesin inferensi (Inference Engine). fungsinya adalah : 

a. Ajukan pertanyaan kepada pengguna. 

b. Tambahkan jawaban ke working memory. 

c. Tambahkan item baru dari aturan (kesimpulan). 

d. Tambahkan data baru ke working memory. 

e. Mencocokkan informasi dalam working memory dengan aturan. 

Pada dasarnya, aturan Forward Chaining akan melakukan pengujian satu per satu 

dalam suatu urutan khusus. Ketika tidak ada aturan yang diuji, sistem akan 

mempertimbngkan apakah situasinya benar atau tidak. Dalam artian lain, 

penalaran tersebut akan dimulai dari informasi yang tersedia dan kemudian 

kesimpulan akan tercapai. Di dalam sistem pakar umumnya metode penalaran 

atau mekanisme kesimpulan diimplementasikan dalam bentuk barisan coding 

dalam sebuah bahasa pemrograman yang akan dibuat. Oleh karena itu dapat 

dipahami bahwa sistem pakar hanya dapat dirancang dengan pengetahuan dari 

seorang yang ahli di aspek tertentu karena akan memiliki proses penalaran dan 

struktur basis pengetahuan yang sama dengan sistem. 

Hanandika Al Mumtasj Raharjo. Perancangan Sistem Pakar Berbasis Android dengan Metode Forward Chaining 
untuk Diagnosis Penyakit Bedah Saluran Cerna pada Manusia.  
UIB Repository©2020



9 
 

  Universitas Internasional Batam 

2.2.4 Forward Chaining 

Sebuah metode yang banyak dipakai dalam aturan kecerdasan buatan. 

Metode ini menjalankan suatu proses yang dimulai dari pengumpulan data dan 

setelah itu menyimpulkan sesuai aturan yang berlaku sampai kesimpulan 

ditemukan. Mekanisme kesimpulan ini akan terus melalui proses untuk mencapai 

keputusan yang tepat (Fauzi, 2018). Forward chaining berjalan dengan 

mengumpulkan informasi yang ada demi mendapatkan kesimpulan. Prosesnya 

dimulai dari informasi yang ada setelah itu memasuki proses interface fact 

(penalaran informasi) untuk menghasilkan kesimpulan. penalaran ini juga biasa 

disebut memakai rules IF–THEN dimana komponen (IF) akan menuju sebuah 

kesimpulan (THEN) (Supartini & Hindarto, 2016). Contohnya prosesnya sebagai 

berikut: 

C 1: IF A & C, THEN B  

C 2: IF D & C, THEN F  

C 3: IF B & E, THEN F  

C 4: IF B, THEN C  

C 5: IF F, THEN G  

Gambar 2.1 Contoh Forward Chaining 

 

2.2.5 Penyakit Bedah Saluran Cerna pada Manusia 

 Saluran pencernaan merupakan suatu organ yang penting bagi kita, karena  

berperan dalam proses transportasi makanan, mencerna dan menyediakan nutrisi 

ke sel-sel untuk mendukung kehidupan organ-organ vital dalam tubuh. berikut ini 

penyakit yang terdapat di saluran cerna (Yuda Handaya, 2017). 
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2.2.6 Esofagus, Gaster dan Duodenum 

2.2.6.1 Kanker Esofagus 

Kanker esofagus (kerongkongan) adalah kanker yang terjadi pada 

kerongkongan yang menghubungkan rongga mulut dan lambung (Yuda Handaya, 

2017) 

 

2.2.6.2 Striktur Esofagus 

Suatu kondisi penyempitan lumen atau rongga karena jaringan bekas luka 

penyembuhan (scar), esofagus adalah rongga yang dilewati oleh makanan dan 

minuman dari mulut menuju lambung (Yuda Handaya, 2017).  

 

2.2.6.3 GERD 

Refluks gastroesofageal (gastroesofageal Refluks/GER) adalah suatu 

kelainan pada sfingter esofagus yang lemah dan mengakibatkan cairan lambung 

masuk kembali ke esofagus. Dikatakan gastroesofageal refluxdisease (GERD), 

bila kejadian lebih dari 2 kali dalam seminggu selama beberapa minggu (Yuda 

Handaya, 2017).  

 

2.2.6.4 Kanker Lambung 

Tumor ganas lambung/kanker lambung adalah tumordi lambung yang 

bersifat ganas. Penyebab ketiga kematian karena kankr di dunia, laki laki lebih 

sering daripada wanita, biasnya terjadi pada usia antara 60-80 tahun (Yuda 

Handaya, 2017). 

 

2.2.6.5 Gastrointestinal Stromal Tumors (GISTs) 

Merupakan penyakit yang sangat jarang pada saluran cerna. GISTs 

terbantuk dari sel khusus pada dinding saluran cerna yang dinamakan Interstitial 

Cells of Cajal (ICCs). ICCs adalah sel autonom pada sistem saraf yang berperan 

pada pencernaan makanan (Yuda Handaya, 2017). 
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2.2.6.6 Ampula Tumor 

Adalah tumor yang berasal dari ampula vatery, suatu pertemuan muara 

dari saluran empedu dan pancreas (Yuda Handaya, 2017). 

 

2.2.6.7  Akalasia 

Adalah kelainan karena cincin otot tidak bias mengendur yang terletak 

pada pertemuan kerongkongan dengan lambung, sehinggan makanan/minuman 

sulit/tidak bisa masuk kedalam lambung (Yuda Handaya, 2017).   

 

2.2.7 Lever, Pankreas, dan Saluran Empedu 

2.2.7.1 Abses Hati 

 Adalah terkumpulnya nanah pada hati karena proses infeksi (Yuda 

Handaya, 2017).   

2.2.7.2 Kanker Hati 

 Tumor/benjolan pada hati yang bersifat ganas, penyakit ini perlu 

mendapatkan perhatian serius karena pengobatan yang sangat sulit (Yuda 

Handaya, 2017).   

2.2.7.3 Kista Hati 

 Kista hati adalah benjolan berupa kantung berisi air di hati, biasanya 

berjumlah satu buah (kista simpel) atau banyak kista (multiple kista) (Yuda 

Handaya, 2017).   

 

2.2.7.4 Kista Pankreas 

 Benjolan pada pancreas berbentuk kista (kantung berisi cairan) yang 

disebabkan oleh peradangan (Yuda Handaya, 2017).   

 

2.2.7.5 Kanker Pankreas 

 Adalah penyakit keganasan yang berasal dari sel pancreas (Yuda Handaya, 

2017). 
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2.2.7.6 Batu Pankreas 

 Ditemukan pada 26-60% penderita pankreatitis kronis. Bisa terbentuk 

secara primer di saluran pancreas atau terbentuk di empedu dan saluran empedu 

yang masuk ke saluran pancreas, batu pancreas dapat menghambat aliran getah 

pancreas, sehingga mengganggu proses pencernaan dan akan mengganggu 

pengaturan hormon pancreas yang bertugas mengatur kadar gula darah, sehingga 

penderita dapat mengalami kadar gula darah tinggi (Yuda Handaya, 2017).   

 

2.2.7.7 Pankreatitis 

 Peradangan pada sel-sel pancreas yang mengakibatkan enzim-enzim 

perusak pada pancreas, sehingga menyebabkan kerusakan jaringan pancreas 

(Yuda Handaya, 2017). 

   

2.2.7.8 Batu Empedu 

 Terbentuk karena adanya ketidakseimbangan kandungan kimia dari 

empedu yang menyebabkan pengkristalan/pengendapan dari satu atau lebih 

komponen cairan empedu (Yuda Handaya, 2017). 

 

2.2.7.9 Batu Saluran Empedu 

 Suatu kondisi adanya batu pada saluran empedu. Bisa berasal dari batu 

yang terbentuk di kantung empedu/dari saluran empedu (Yuda Handaya, 2017).   

 

2.2.7.10 Cholangiocarcinoma 

 Adalah keganasan yang terjadi pada saluran empedu, baik dalam hepar, 

maupun diluar hepar (Yuda Handaya, 2017).   

 

2.2.8 Usus Halus dan Usus Besar 

2.2.8.1 Fisura Perianal 

 Adalah adanya celah atau sobekan pada anus searah panjang usus di 

bawah garis dentate kea rah muara anus, peluang terjadinya fisura ini sama antara 

laki-laki dan perempuan, penderita biasanya berusia antara 15-40 tahun (Yuda 

Handaya, 2017). 
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2.2.8.2 Appendisitis 

 Adalah radang pada usus buntu dalam bahasa latinnya appendiks 

vermivormis (Yuda Handaya, 2017).   

 

2.2.8.3 Fistula Enterokutan (FEK) 

 Adalah hubungan tidak normal dari saluran cerna/lambung ke kulit, yang 

ditandai dengan keluarnya cairan usus/lambung ke kulit (Yuda Handaya, 2017). 

 

2.2.8.4 Kanker Usus Besar 

 Adalah jenis kanker yang mengenai usus besar dari caecum sampai ke 

rectum dan anus yang sering disebabkan oleh adanya polip pada kelenjar usus 

sebagai prankanker (Yuda Handaya, 2017). 

2.2.8.5 Divertikulitis 

 Yaitu infeksi/peradangan diverticulum, suatu penonjolan pada dinding 

usus berbentuk kantung (Yuda Handaya, 2017). 

 

2.2.8.6 Penyakit Crohn’s 

 Adalah kelainan peradangan saluran cerna yang ditandai dengan adanya 

peradangan kronis yang lebih sering mengenai bagian ujung usus halus dan 

pangkal usus besar, tetapi dapat juga mengenai seluruh saluran cerna dari mulut 

sampai anus, fase peradangan ditandai oleh fase remisi/penyembuhan (Yuda 

Handaya, 2017). 

 

2.2.8.7 Colitis Ulcerative 

 Adalah kelainan peradangan kronis pada usus besar, di mana 95% juga 

mengenai rectum yang ditandai dengan adanya luka pada permukaan usus. Bisa 

berakibat perdarahan dan infeksi, menyebabkan timbulnya nanah dan infeksi usus 

(Yuda Handaya, 2017). 

 

2.2.8.8 Hemoroid/Ambeien/Wasir 

 Adalah pembengkakan dan peradangan pembuluh vena pada anus (Yuda 

Handaya, 2017). 
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2.2.8.9 Abses Perianal 

 Kumpulan nanah di sekitar anus akibat infeksi dan peradangan dari 

kelenjar sekitar anus yang mengakibatkan pembengkakan atau nyeri dan 

terkadang disertai demam (Yuda Handaya, 2017). 

 

2.2.8.10 Fistula Anus/Perianal 

 Adalah terbentuknya saluran berepitel yang berawal dari dinding rongga 

usus (anus/rectum) dan bermuara pada kulit di sekitar anus, dapat menyebabkan 

pendarahan, keluarnya cairan ataupun feses/tinja pada saat lubang anus tertutup 

(Yuda Handaya, 2017). 

 

2.2.9 Rongga/Dinding Perut 

2.2.9.1 Peritonitis 

 Radang selaput tipis yang mengelilingi rongga perut yang disebut 

peritoneum akibat proses infeksi pada rongga/dinding perut (Yuda Handaya, 

2017). 

 

2.2.9.2 Tuberkulosis (TBC) Saluran Cerna 

 Merupakan bentuk tuberculosis yang timbul diluar usus yang disebabkan 

oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis jenis bovin (Yuda Handaya, 2017). 

 

2.2.9.3 Hernia 

 Penonjolan pada dinding perut/dari rongga perut ke rongga tubuh lainnya 

pinggul, dada yang dilapisi selaput dinding perut yang bisa berisi usus/organ perut 

lainnya (Yuda Handaya, 2017). 

 

2.3 UML 

 Atau kepanjangan dari Unified Modeling Language merupakan bahasa 

pemodelan yang sering digunakan oleh kebanyakan system analys dalam 

merekayasa perangkat lunak yang bertujuan untuk menggambarkan desain sistem 

agar dapat dibaca atau dipahami dalam sebuah kertas (Ritonga, 2018). 
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2.3.1 Flowchart 

Flowchart adalah bagan (diagram) yang merupakan bagan dengan 

seperangkat ikon atau grafik yang menampilkan kegiatan program dari awal 

sampai akhir (Andika, 2018). Dibawah ini adalah beberapa simbol yang ada pada 

flowchart dapat dilihat pada tabel ini. 

No Simbol Nama Keterangan 

1 
 

Terminator 
digunakan pada awal dan 

akhir aliran proses. 

2 
 

Process 

Fungsinya adalah proses 

integrasi pengolahan 

data. 

3 
 

Sub Process 

Fungsinya untuk 

menggambarkan 

subprogram yang bisa 

berupa prosedur atau 

fungsi. 

4 

 
Input and 

Output 

Simbol yang digunakan 

sebagai sumber data 

untuk diproses. 

5 
 

Decision 

Simbol yang digunakan 

untuk keputusan data 

dengan relasi yang 

sedang diproses 

6 

 
On Page 

Connector 

Simbol yang digunakan 

untuk menghubungkan 

diagram alur dengan 

halaman lain. 

7  Flow 
Sebagai arah untuk 

tujuan program aliran. 

Tabel 2.2 Simbol Pada Flowchart 
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2.3.2 Use Case 

Use Case adalah teknik yang digunakan untuk mengembangkan perangkat 

lunak atau sistem informasi untuk menangkap kebutuhan fungsionalitas 

berdasarkan dari sistem yang bersangkutan. Use Case dapat menjelaskan secara 

rinci dan dapat dipahami dengan mudah terkait dengan interaksi yang berlangsung 

antara "aktor" penggagas interaksi sistem itu sendiri dengan sistem yang ada, 

sebuah Use Case dijelaskan dengan urutan langkah yang tidak terlalu rumit (Arif 

Wicaksanaa, 2016). Dibawah ini ialah simbol yang ada pada use case: 

No Simbol Nama Keterangan 

1 

 

Actor 
Pengguna yang 

berkaitan dengan sistem 

 

2 

 Usecase 
interaksi antara sistem 

dan entiti 

 

3 
 Association 

penghubung antara actor 

dengan usecase 

 

4  Generalisation 

Spesialiasasi pada aktor 

agar dapat berpatisipasi 

dengan usecase 

 

5 
<<include>> Include 

Menunjukan bahwa 

suatu suatu usecase 

merupakan 

fungsionalitas dari 

usecase lainnya  
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6 
<<extend>> Extend 

Merupakan tambahan 

fungsionalitas pada 

usecase jika kondisinya 

terpenuhi 

Tabel 2.3 Simbol Pada Usecase Diagram 

 

2.3.3 Activity Diagram 

Merupakan suatu teknik yang biasa digunakan oleh system analys maupun 

developer untuk menggambarkan prosedural, proses bisnis dan aliran kerja. 

Activity diagram mempunyai peran yang tidak kalah pentingnya dengan 

flowchart, tetapi kedua diagram tersebut sangat jelas letak perbedaannya dengan 

activity diagram, karena activity mendukung perilaku parallel, lain halnya 

flowchart, tidak mendukung perilaku diatas (Apriani & Putra, 2018). Dibawah ini 

penjelasan mengenai symbol yang ada: 

No Simbol Nama Keterangan 

1 
 

Initial Node Langkah awal  

2 
 

Final Node Langkah akhir 

3 

 

Decision 

Kondisi yang terpaut 

sebuah tidakan dan 

keputusan 

4  Activities 

Berfungsi untuk 

memasukkan aktivitas 

interaksi  
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5 

 

Fork 

mengisayaratkan aktivitas 

yang dilakukan secara 

pararel 

6 

 
 

Join 

 

mengisayaratkan akti-

vitas yang digabungkan. 

7 

 

 

Swimlane 

Pembatas dan tanggung 

jawab dengan aktifitas 

yang sedang terjadi 

Tabel 2.4 Simbol Pada Activity Diagram 

 

2.4 Bahasa Pemrograman Yang Digunakan 

 Dalam perancangan aplikasi sistem pakar ini diperlukan adanya Bahasa 

pemrograman untuk menjalankan pengoperasiannya di platform android, oleh 

karena itu peneliti bahasa pemrograman yang digunakan sebagai berikut: 

 

2.4.1 Java 

merupakan bahasa pemrograman scripting yang sering digunakan untuk 

mengimplementasikan aplikasi seluler, serta dapat dimanfaatkan menjadi 

beberapa fungsi yang diinginkan, salah satunya untuk menyediakan akses ke 

object yang diimpor ke aplikasi lain. Java bertindak sebagai penambah perilaku 

untuk membuat widget terlihat lebih menarik (Sallaby, Utami, & Arliando, 2015). 

 

2.5 Aplikasi Yang Digunakan 

 Mengenai pembahasan sebelumnya tentang bahasa pemrograman yang 

digunakan, pada pembahasan kali ini juga diperlukan perangkat lunak atau 

Title 

Function 

Ph
as

e 
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software yang akan peneliti gunakan dalam merancang sistem pakar adalah 

sebagai berikut: 

 

2.5.1 Android Studio 

Android Studio mensupport bahasa pemrograman Java dan Kotlin dan 

juga merupakan suatu bahasa pemrograman IDE (Integrated Development 

Environment) yang secara resmi mendapatkan dukungan dari Google. Android 

merupakan salah satu IDE terbaik yang dapat Anda gunakan untuk membangun 

aplikasi. Namun, beberapa pengembang/developer tidak sedikit yang merasa 

kesulitan untuk memulai, terutama mereka yang baru saja memulai konsep 

pemrograman seluler. Android Studio juga dikenal sebagai IDE yang diharuskan 

memiliki kriteria PC/Laptop yang berspesifikasi tinggi dan memiliki memory 

yang besar. (Wihidayat & Maryono, 2017). 
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