
ABSTRA,I{

Mamalia merupakan kelonrpok rnahluk hidry terbesar dimana mamalia

mempunyai dra ciri d*o y-g membedakanrrya dengan kelompok mahluk hidrry

ilfi;6;".punyai kelenj a.-susu untuk menyusui maknya (pada mamalia betina)

A- p-aAr tuUolnya iumbuh slmacam bulu atau rambut Berdasrlar ciri-ciri tersebd'

serkir binataq dhpd dipastikan termasuk kelompok mamalia, tet4i krena mamalia

hadir sebagFi kllonpok yang smgat beraneka dan tersebar luas maka timbul masalah

,"t"t .""ir""f jenis-jenis Joi dr*"1i" t"r"ebut secaa lebih spesifik Oleh krena itu

diperlukan-sebuah sistem pakar yatrs dapar membantu menspesifikasikan $inabng

*"tnai" Keuntungan da.i si*em pakr ini adalah kehandalrrnya untuk bekmja tarya

henti dan selalu pada kondisi puncak.
Kecerdasan buataru sstah satu bidarg dalam ilmu koryuter, berkembang

pesai dal semakin banyak dipergunakan di bert"g"i bidang misahya perrnainm

cerdas, pembuktiao teorem4 peninran perilaku maousis' robotika dan sebagainya

salah e;u bagian da-i kecerdasan buatan yang d*at memberikan solusi dari suatu

masalah dengan jawabm yang bert<ualitas pakar adalah sistem pakar &u yang

disebra juga erpe rt system. Sistem pakar adalah suatu prograrn ryS -me-mryIan
kemamp-uil r"o.*g p"t- dalsn memecahkan masalah dengan jawaban berkualitas
pakr pada suatu domain tertentu.

Tl{uan dri pembahasan tugas akhir id adalah menrylikasikan sistem pakr

dalam do-main yang spesilik yaitu binatang mamalia dan membuat fasilitas

kemampuan belqiar. secra lebih spesifik tugas akhir ini membahas bagaimana basis
pengetahuan (knowledge base), mesin penrik kesinpdm (inference engine) dm

kemampnan bel4i r (Iearni ng\.-Sasis 
pengetahuan (knowtedge base) menpakan represertasi dari

pengetahuan yirg aiaaut, dimana cra penyi*anan dan format data disesuaikan

dengan fasilitas yang disediakan oleh wer interface.
Mesin pJnrik kesirrpulm (inference engine) mertryakanjantung dari sistem

pakar, krena da'i mesin penarik kesimpulan aken ditenfukan alur dari prosee tttrl

iioa"mr Dalam tugas akhir ini, mesin penarik kesinpulan diimplementasikm dalam
crrapenalnn back'unrd chaining,yang memulai pendekatannya dari gocl ymg akan

dicari nilainya kemudian bergerak untuk menca-i informasi yang mendukung goal

terseht
Kemanpuan belasn (tearning) pada sistem pakr menrpakan fasilitas yang

dqat menarnbahkan rule-nrle bru pada hnowledge base - Ca.a fastlitas learning
bei<erja adalah qabila user tidak sependapat dengan jawaban yang diberikan oleh

sistem paka- makz user dapat memberikan alterndif solusi banr beseda ciri akurat
yang membedakan antara solusi tersebut dengan knowledge base yal'/g telah dimiliki
sistem pakr.
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Pembahasan tugas akhir ini dihar4kan d4at memberikan manfaat bagi aser

yarg awam mengenai seluk beluk binatang mamalia d- bagr user yarq T?t"h"ti
sehl beluk binatmg mamalia Bag,i user y-.g awam mengenai seluk beluk binatang

mamalia diharapkan- tugas akhir ini o4* memberikan informasi mengenai binatmg

mamalia yalg dimaksudkan oleh aser berdasa*an data-data yang diketahui oleh

,"ri. Srd-gi* bags user yang memahami seluk beluk binatang mamalia -dal
mempunyai 

-solusi 
baru mengenai binatang mamali4 dihrapkan dalam tugas akhir

ini, aser d4at memanfaatkm kemanrpuan belqjar yang telah disediakan oleh program

tugas akhir ini.
Tirps akhir ini juga memberikan &silitas-fasilitas hbahan yaitu

menanpidan gambr dan inetact reasoning. Fasilitas menanpilkan garnbr yang

disediatar dalun tugas akhir ini adalah menampilkan gambr dalam format PCX

ukuraa 32Ox200 aengan zse wrna Fungsi dari fasilitas menampilkan garnbar ini

sebagai informasi pelengkry mengenai binatang masralia yang dimaksudkan oleh

aser dimana manfiai dari fasilitas ini adalah untuk lebih memastikan ketep&n

binatang mamalia terrebut dengan binatang mamalia yang dimaksudkan oleh aser.

Sedangfan fasilit,o inexact reasoning adalah fasilits* yang bedungsi 'ntuk

..*p"tkit"k*.lawaban afthir yang sesuai dengan pengetahuan yarg telah teryinqal

dalmr proses pengurnpulan data, mingingpt bahwa user yang awam mengenai seluk

beluk binatang r"ro"lir menpunyai kemungkinan untuk tidak mengetahui ciri khas

dri binatang mamalia yang dimaksu4 makz user dapal memilih jawabar 'tidak

tahd'.
Dari pembahasm tugas akhir dryat ditrik kesinpulan bahwa de-ngan

menggunakan- konpr*er dryat dilakukan pengenatan binatang mamalia denqan lebi.h

baik-daripada pengenalan binatang mamalia secra maual, hal ini dikarenakan ciri-
ci'j setiry famiti dri mamalia dikelornpokkan seca'a spesifik daTz''Ir knowledge base

dan dibuat secara bertingkat (contoh : marnalia -+ kera -+ bekantan) sehingga
pengenalm binatang mamalia secfla ttngsung dinahkan kepada ciri khas yalg

dimiliki masing-masing binahng mamalia yang d4at dipastikm tidak dimiliki secara
tepat oleh binatang mamalia lairmya meskipun dri sahr keluarga dan kemungkinan
lrrya atau kesalahan dalam perhitunsan dryat dihindarkan daripada pengenalan

$i11qrqng mamalia secra mmual. Selain itu dengan menggunakan komprder, unjuk
kerja dan kecepatan dalam pengenatan binatarg mamalia selalu konsisterq dimana
semakin tinggi kecepatan daya kerja kornputer maka semakin cepat pula komprder
dalarn melakukan pengenalan binalang mamalia
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