
KECERDASAN BUATAN  (AI/Artificial Intelligence) 

 

 

 

Menurut Kaplan, AI mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan kecerdasan alami 

(kecerdasan manusia). Kelebihan AI yaitu : 

 AI lebih bersifat permanent 

 AI menawarkan kemudahan untuk digandakan atau disebarkan. 

 AI dapat lebih murah daripada kecerdasan alami 

 AI bersifat konsisten dan teliti 

 AI dapat didokumentasi 

Contoh penerapan AI, Deep Blue (program catur 1997 yang mengalahkan Garry Kasparov 

pecatur dunia), Delco Electronics (mobil yang dapat mengemudikan sendiri yang 

menggunakan pendeteksi tepi untuk tetap bertahan di jalan), Volkswagen AG (Jerman, 

menciptakan system pengemudi kendaraan otomatis), SYSTRAN (Perangkat lunak untuk 

penerjemahan bahasa). 

O’Brien (2001) mengelompokkan domain aplikasi utama AI yang mencakup materi – materi 

baru seperti algoritma genetika dan agen cerdas. 

 

 Sistem Pakar   + Persepsi Visual * Bahasa Alami 

 Sistem Belajar  + Rangsangan  *Pengenalan Percakapan 

 Fuzzy Logic Multisensor + Ketangkasan *Antarmuka  

 Algoritma Genetika  + Daya Penggerak * Virtual Rality 

 Jaringan Syaraf  + Navigasi 

 Agen Cerdas 

 

Pengetahuan Kognitif berfokus pada penelitian tentang cara otak manusia bekerja dan 

cara manusia berfikir dan belajar. Berdasarkan pada penelitian berbagai disiplin : biologi, 

psikologi, matematika, dll. 



1. Pengetahuan Bahasa Alami (Natural Language Processing / NLP). Bidang AI yang 

berurusan dengan pemahaman bahasa manusia (inggris, Indonesia, Jerman dll). 

Contoh SYSTRAN.  

 Inti pengolahan bahasa alami ada dalam parser. Parser adalah bagian yang 

membaca kalimat dari bahasa sumber dan menguraikan serta menganalisis kata – 

kata yang terdapat didalam kalimat tersebut dan mencocokkan dengan tata bahasa 

yang benar. 

 Pendukung Parser adalah kamus yang berisi kosa kata. 

 Keluaran Parser akan diproses oleh bagian yang disebut representasi pengetahuan, 

yang berperan dalam mengartikan kalimat masukan. 

 Pada aplikasi penerjemahan, setelah makna kalimat diketahui, bagian penerjemah 

keluaran akan menghasilkan keluaran berupa teks dalam bahasa alami. 

 

2. Visi Komputer 

Suatu bidang AI yang berurusan dengan pengenalan terhadap suatu objek dan 

kemudian digunakan untuk pengambilan keputusan. Program seperti ini biasanya 

menggunakan pengolahan citra (image processing), suatu bidang ilmu computer 

yang berhubungan dengan pengolahan gambar untuk kepentingan seperti 

penjernihan gambar, pemampatan gambar dll. 

Dalam dunia Industri, visi computer digunakan untuk melakukan otomasi terhadap 

kegiatan pengendalian kualitas produk. Sehingga produk yang cacat dan yang baik 

dapat dipisahkan. 

 

3. Pengenalan Percakapan (voice/speech recognition) 

Suatu proses yang memungkinkan computer dapat mengenali suara. 

 

4. Robotika 

Studi yang berhubungan dengan pembuatan robot. Robot adalah peranti 

elektromekanik yang dapat deprogram untuk melakukan otomasi terhadap suatu 

tugas yang biasanya dilakukan manusia. Contoh SICO (Robot Therapist), Sojourner 

(Robot NASA dalam eksplorasi Mars), Scrubmate(Robot Pembersih Kamar Mandi). 



Didalam dunia robotika, dikenal istilah android dan animatronik. Android 

(Hunmaroid) robot yang menyerupai manusia. Animatronik (Robot yang berbentuk 

binatang). 

 

5. Sistem Pakar 

Menurut Weiss dan Kulikowski (1984), system pakar adalah system yang: 

 Menangani masalah – masalah kompleks dan nyata, yang memerlukan 

interpretasi seorang pakar. 

 Menyelesaikan masalah – masalah tersebut dengan menggunakan model 

computer yang memakai penalaran manusia ahli dan menghasilkan kesimpulan 

yang sama dengan kesimpulan yang akan dicapai manusia ahli jika menghadapi 

masalah – masalah yang sama. 

Sebuah sistem pakar mempunyai kemampuan berdialog dengan pemakai dan 

kemudian memberikan suatu saran, pandangan atau kesimpulan. 

Model konseptual system pakar yang paling umum mengandung 4 buah komponen: 

basis pengetahuan (knowledge base), mesin interfensi (inference engine), fasilitas 

penjelas dan antarmuka pemakai. 

 Basis Pengetahuan  : Komponen yang berisi pengetahuan – pengetahuan 

yang berasal dari pakar, berisi sekumpulan fakta dan aturan. 

 Mesin Inferensi  : Komponen yang menjadi otak system pakar. Bagian ini yang 

berfungsi melakukan penalaran dan mengambil kesimpulan. 

 Fasilitas Penjelas  :  Komponen yang berfungsi untuk memberikan penjelasan 

kepada pemakai yang memintanya. 

 Antarmuka Pemakai : Bagian yang menjembatani antara system dan pemakai. 

Melalui bagian inilah pemakai berkomunikasi dengan system. 

 

6. Fuzzy Logic 

Teknik yang digunakan untuk menangani ketidakpastian pada masalah – masalah 

yang memiliki banyak jawaban. Pertama kali dikembangkan oleh Lotfi A. Zadeh 

(1965). 

Beberapa contoh aplikasi Fuzzy Logic : 

 Pengontrol kereta bawah tanah di Sendai, Jepang 

 Sistem Pengereman Mobil (Nissan) 



 Penghematan Konsumsi Daya Listrik AC (Mitsubhishi Heavy Industries Tokyo). 

 

7. Jaringan Syaraf (neural network/ artificial neural network ANN) 

Suatu bidang AI yang meniru pola pemrossan dalam otak manusia yang berbasiskan 

pada pengenalan pola. 

ANN adalah sekumpulan elemen pemroses dengan masing – masing subkelompok 

melakukan komputasi tersendiri dan melewatkan hasilnya ke subkelompok 

berikutnya. Setiap subkelompk bersifat independent. 

 

Model Jarinan Syaraf Buatan 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

8. Algoritma genetika 

Dikenalkan pertama kali oleh John H.Holland (1975). Algoritma Genetika adalah 

suatu pendekatan yang meniru kemampuan makhluk hidup dalam beradaptasi 

dengan lingkungan sehingga terbentuk proses evolusi untuk mengatasi masalah 

dengan lebih baik. Teknik ini berhasil menyimulasikan evolusi biologi, geologi dan 

ekosistem yang dalam dunia nyata memakan waktu juataan tahun. 

Ada 3 cara yang digunakan dalam Algoritma Genetika : 

 Mutasi,  mencoba kombinasi proses secara acak dan mengevaluasi hasilnya. 

 Crossover, Mengkombinasikan bagian dari hasil yang baik dengan harapan dapat 

memperoleh hasil yang lebih baik. 

 Seleksi, memilih proses – proses yang baik dan membuang yang jelek. 

 

Contoh aplikasi : 

MASUKAN 

KELUARAN 

Sebuah 

Simpul  

Lapisan Masukan 

Lapisan Tersembunyi 

Lapisan Keluaran 



 Para insinyur di General Electric untuk merancang mesin pesawat terbang 

bertubin jet, yang melibatkan persamaan kurang lebih 100 variabel dan 50 

kekangan 

 

9. Sistem AI Hibrida (hybrid intelligent system) 

Sistem yang menggabungkan beberapa teknologi AI untuk memanfaatkan 

keunggulan masing – masing teknologi. Seperti, soft computing yang 

menggabungkan ANN, Fuzzy Logic, algoritma genetika dan teknik AI konvensional. 

 

10. Agen Cerdas 

Russel dan Norvig (1995) mendefenisikan agen sebagai “Segala sesuatu yang dapat 

dipandang menangkap lingkungannya melalui sensor dan bertindak terhadap 

lingkungan melalui efektor”.  

Sensor adalah bagian yang meransang tindakan agen.   

Efektor adalah bagian yang digunakan agen untuk melakukan tindakan.  

Pada agen berupa robot, kamera atau infrared bertindak sebagai sensor. Dan motor 

berfungsi sebagai efektor. 

Agen yang berupa perangkat lunak atau biasa disebut agen cerdas adalah perangkat 

lunak yang dapat bertindak seperti orang yang mampu berinteraksi dengan 

lingkungan.  

Contohnya :  

Agen sistem operasi, untuk membantu penggunaan sistem operasi. 

Agen spreadsheet, untuk membuat program spreadsheet lebih mudah 

digunakan oleh pemakai (Office Assistant). 

Agen perdagangan elektronis, untuk membantu pemakai yang akan 

melakukan belanja secara online.  

 


