ABSTRAKSI
yang dimilikinya manusiadapatmenciptakanberbagai
Denganpengetahuan
macamkarya mulai dari yang sederhana,sampaiyang rumit dan sangatcanggih.
Salahsafu karya terpentingmanusiasaatini adalahkomputer.Dengankomputer
manusiamampu mengolahberbagainacam pengetahuan.Kemampuankomputcr
untuk mengolahberbagaimaftlm pengetahuan
ini disebutdenganteknik kecerdasan
buatzn(artficial intelligent technique).
Teloik kecerdasanbuatanmerupakansuatukeajaibandari duniakomputer.
Apakah komputer akan dapat menggantikanotak manusiasecaratotal menjadi
perdebatanyang tak kunjmg hsnti saatini. DitengahbcrbagaikonEoversitersebut,
beberapaaplikasidari teknik kecerdasanbuatantelah digunakandalamkehidupan
sehari-hari dmr dianttanya yang paling populer adalah Sistem Pakar. FIal ini
disebabkankarenaSistemPakar dapalditerapkansecaraluilr;padaberbagaibidang
baik dibidang bisnis dan pengernbangan
ilmu pengetahuantelah terbukti sangat
membantudalampengambilankeputusan.
SistemPakaradalahsebuahprogramkomputeryang dirancangmenyerupai
kemampuanseorangpakar dalam memecahkanmasalah.Oleh sebabitu Sistem
Pakardibuat untuk melakukanbeberapaaktivitassepertimendesain,mendiagnosa
suatu penyakit mengaudit, memberikannasihat; dan lain sebagainyadimana
pekerjaantersebut biasanyadilakukan oleh para pakar. Sebuah struktur Sistem
Pakar memiliki 4 bagan utama yaitu : basis pengetahuan(lowwledge base),
antarmukapemakai(user interface),memori kerja (working memory),dan mesin
pengambilkeputusNr(inferenceengine).
Sistem Pakar dapat menyimpan pengetahuanbaik dari seorang pakar
nuupun dari beberapaorang pakar sekaliguskedalamsuatu basis pcngetahuan.
Oleh sebab itu Sistsm Pakar dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi
berdasarkaninformasi yang dimilikinya yang disimpan dalam suatu basis
pengetahuan.
Basispengetahuanini tidak bersifatpermanenkarenadapatberubah
sesuai dengan perkembanganjaman. Hal ini dimungkinkankarena kita dapat
mengedit afiJranyarg sudah ada, menambahaturan baf,q maupun menghapus
suatuaturan.
Antarmukapemakai merupakanbagianpenghubungantaraprogramSistem
Pakardenganpemakai.Padabagianini akanterjadi dialog anlaraprogramdengan
pemakai.Programakanmengajukanpertanyaan-pertanyaan
berbentuk,,ya/ tidak,
$tesor no questionlatauberbentukmenupilihan.
Pada saat berkonsultasi dengan Sitem Pakar, pemakai memasukkan
informasi dengan menjawab sejunrlah pertanyaanyang diajukan oleh sistem
kedalammemorikerja . Kemudiansistemmencocokkaninformasiyang didapatkan
dari pemakaidenganpengetahuan
yang adapadabasispengetahuan
untuk mcnalar
faka-fakta baru. Selanjutnyasistemmemasukanfakta-faklayar:gbaru ini ke dalam
mernorike{a dan dilalnrkanprosespencocokkankembali.Dengandemikanmemori
kerja berisi seluruhinformasi baik yang didapatkandari pemakaimaupun dinalar
olehsistem.
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Mesin pengambilkeputusanbekerjadenganmencocokkanfakta-fakta
yatg adapadabasispengetahuan
terdapatdalam'meirorikerja denganpengetahuan
suatukesimpulan'fr'reioAJp"ngatsesanaturanyang dike{akan oleh
*n ri --".if
chaining' Dimana
mesin pongambil
-Ci*"f"i keputusanyaitu berdasarkanmetodeforward
Cari fana-fana i informasi yang diberikanpemakai' d* JT*
p*.ti*
'Jr.m*i
untuk mendapatkansuatukesimpulan.Dalam perancanganSistemPakar
jabatanymg
yang dibuat ini kesimfulanyang diperolehberupajenis pekerjaanI
sesuaidcngantipe kePribadiankesimpulan yang dibuat, maka
Untut tetitr mempertanggunglawabkan
mesinpengambilkeputusanjuga akanmenghitungnilai kepastian(certAintyf^ctor)
yang diberikan oleh pemakai. Nilai kepastian didapatkan dari
a_i #orir"i
aturansesuaidenganjawabanyang diberikanpemakai'
masing-masing
SctelahmengetahuisedemikiancanggihnyaSistem Pakar bekerja dalam
mengolah berbagai macam pengotahuan, penulis mencoba mernanfaatkan
kemampuanSiste; pakar ini untuk membantupihak penonalia suatuperusahaan
(khususnyaPT .'X) dalam menerima dan menernpatkanpegawai agar sesuai
sshinggadapatmeningkatkanefektifitasdan efesiensike{a.
dengankepribadiannya
Karena pada kenyataaruryadalam dunia kerja saat ini, tidak jarang
beke{a padabidangyang tidak sesuaidenganminat dan kepribadianny4
seseorang
Tak jarang mereka
sehinggapeke{aanyang dilakukanterasasangatnrembosankan.
merasabeke{a dalamkeadaanyang tertekandan situasiyang tidak menycnangkan'
ide-idedan keatifitas yang dimilikinya dalam
Merekatidak dapatmengembangkan
pekerjaan.Masalah
ini disebabkanoleh banyakhal antaralain:
suatu
meyelesaikan
laparlrgn pekerjaan yang tersedi4 kesalahan para pakar dalam
memprediksiminat dan kepribadiancalonkaryawa4 dan lain sebaginya. Dengan
menggunakanfasilitas Sistsm Pakat yang dibuat ini diharapkandapat membantu
mengatasimasalahdalambidangpekerjaankhususnyaproblernkeduadiatas'
Pada umumnya proses penerimaimpegawai dilakukan melalui beberpa
tahap antaralain : tes tertulis, wawancara,tes kesehata'rqdan lain sebaginya,
dimana antarasatu denganyang lain saling berkaitandan saling mempengaruhi.
PerancanganSistern Pakar yang dibuat ini meninjau dari segi kepribadiandan
diharapkansebagaialat bantu untuk memantapkandalam proses penerinraan
pegawaiagarkesalahanyangtidak diinginkandapatdihindari.
Bila parapsikologbicaramengenaikepribadiarLmerekamendefinisikannya
sebagaisuatukonsepdinamisyang akanmemberikanperubahandanperkembangan
dari sistem psikologis keseluruhanseseorang.Apakah kepribadian ditenn*an
sebelumnyapada saat kelahiraru ataukah akibat dari interalsi individu dengan
lingkungannya?Jelastidak ada jawabanyang sederhana.Kepribadiantampaknya
merupakansuatu hasil perpaduandari kedua pengaruhitu.Kita masing-masing
dilahirkandengankepribadiandasaryang tidak pemah akanberuball pengalaman
hidup akan menambahkansesuatudan memperkayakepribadiandasarkita. Kita
tetappribadiyangsamapadausiaenambularqenamtahundan enampuluh tahun..
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