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Definisi

 Kecerdasan Buatan (Artificial 
Intelligence/AI)

– Proses Berpikir dan Penalaran

– Tingkah Laku



Definisi 1a (Berpikir spt manusia)

 Suatu usaha atau kegiatan untuk membuat 
komputer berpikir “machine with mind” 
(Haugeland, 1985).

 Otomatisasi dari aktifitas yang berhubungan 
dengan pikiran manusia, seperti 
pengambilan keputusaaan, penyelesaian 
masalah, pembelajaran …… (Bellman, 
1978).



Definisi 1b (Berpikir scr rasional)

 Seni untuk membuat mesin memiliki fungsi 
cerdas sebagaimana fungsi cerdas manusia 
(Kurzweil, 1990)

 Studi tentang bagaimana membuat komputer 
berpikir seperti manusia berpikir atau bahkan 
lebih baik (Rich and Knight, 1991)



Definisi 2a (Bertindak spt manusia)

 Studi tentang kemampuan mental dalam 
penggunaan model komputasi (Charniak and 
McDermott, 1985)

 Studi tentang komputasi yang 
memungkinkan untuk merasakan, menalar, 
dan  bertindak (Winston, 1992)



Definisi 2b (Bertindak rasional)

 Sebuah kawasan studi yang menjelaskan 
dan berusaha untuk menyamai tingkah laku 
cerdas dalam term proses komputasi 
(Schalkoff, 1990)

 Cabang dari ilmu komputer mengenai 
otomatisasi dari tingkah laku cerdas (Luger 
and Stubblefield, 1993)



Uji Turing : Bertindak spt manusia

 Didesain untuk menyediakan sebuah difinisi 
operasional yang memuaskan tentang 
kecerdasan (Turing,1 950).

 AI lulus test apabila integrator tidak bisa 
membedakan dialog mana yang dilakukan 
komputer dan mana yang dilakukan 
manusia.



Berpikir layaknya manusia

 Bagaimana manusia berpikir ?

 Ilmu kognitif (psikologi) bersama-sama 
dengan model komputer dari AI dan teknik 
eksperimen dari psikologi mencoba 
mengkonstruksi secara tepat tentang teori 
perasaan dari kegiatan berpikir manusia.



Berpikir secara rasional

 Sylogisme logika dari Aristoteles

– Socrates adalah manusia

– Semua manusia akan mati

– Socrataes akan mati

 Tradisi logika dalam Ai berharap untuk 
membangun sebuah program untuk 
membuat sistem cerdas



Bertindak Rasional

 Bertindak rasional berarti Untuk mendapatkan 
sebuah tujuan (goal) diperlukan sebuah keyakinan

 Agent adalah sesuatu yang dapat merasakan dan 
bertindak

 AI memperlihatkan suatu studi dan konstruksi dari 
agent-agent rasional

 Dalam lingkungan yang rumit tidak mungkin 
mendapatkan rasionalisasi yang sempurna



Landasan AI

 Filsafat (428 SM - Sekarang)
– Apakah pikiran suatu mesin?

– Apa sumber dari pengetahuan?

– Apa hubungan antara pengetahuan dan tindakan?

 Matematika (800 M - sekarang)
– komputasi dinyatakan dalam bentuk algoritma formal

– teorema incompleteness

– Intractability

– teory probability (peluang)



Landasan AI

 Psikologi (1879 - Sekarang)

– behaviorism

– cognitive psychology

 Memahami bagaimana pikiran dan mental bekerja

 berdasarkan pengetahua faktual empiris

 Rekayasa Komputer ( 1940 - sekarang)

– Membuat mesin melakukan sesuatu yang lebih besar dan lebih 
bermanfaat

 Memahami percakapan bahasa alami, mengenali manusia 
melalui gambar visual, mendapatkan rencana perjalanan 
terbaik untuk liburan.



Landasan AI

 Linguistik (1957 - sekarang)

– Representasi pengetahuan

– Pemrosesan bahasa alami



Sejarah AI

 Perkembangan awal AI (1943 - 1956)
– Warren McCulloh & Walter Pitts (1943)

 Pengetahuan dari psikologi dasar dan fungsi saraf-saraf dalam otak

 analisa formal dari logika proposisi

 Komputasi teori Turing

– Komputer Jaringan syarat (neural network) pertama

 Minsky and Edmonds (1951)

– Program catur pertama

 Shannon (1950) dan Turing (1953)

– Tempat lahir AI secara resmi

 Workshop Dartmouth 1956, diselenggarakan oleh John McCArthy



Sejarah AI

 Semagat awal, pengharapan besar (1952 - 1969)
– Kerja awal Newel dan Simon

 teori logika

 General Problem Solving (GPS)

– Program checker Samuel

– Koneksi MIT

 LISP dibuat oleh McCArthy (1958)

 Microworld dengan bimbingan Minsky (1963)



Sejarah AI

 Sejumlah realitas (1966 - 1974)

– Masa sukar program AI

 Baru bisa memanipulasi simbolik dan hanya 
mampu memuat sedikit sekali pengetahuan

 Kebanyakan problem AI yang akan dipecahkan 
tak mudah dipahami (intraktabel)

 Struktur dasar pembangunan tingkah laku cerdas 
memiliki keterbatasan



Sejarah AI

 Sistem Berbasis Pengetahuan : Kunci kekuasaan (1969 
- 1979)

– Metoda lemah
 Penggunaan informasi yang lemah untuk domain

 untuk domain kompleks kinerja menjadi lemah

– Penggunaan pengetahuan yang lebih cocok didalam membuat 
langkah penalaran yang lebih besar pada sistem pakar
 Menduga struktur molekul : DENDRAL (1969)

 Diagnosa Medis : MYCIN

 Sistem Geologi: PROSPECTOR

– Skema representasi pengetahuan
 PROLOG; Frames



Sejarah AI

 AI menjadi suatu Industri (1980 -1988)
– Sistem Pakar komersial yang pertama kali sukses (R1) 

dibuat oleh Digital Equipment (1982)

– “Proyek Generasi kelima” dibuat oleh Jepang (1981) yang 
merupakan perencanaan 10 tahun untuk membuat 
komputer cerdas menggunakan PROLOG

– Dari hanya beberapa juta di tahun 1980 menjadi $ 2 milyar 
ditahuan 1988



Sejarah AI

 Kembali ke Jaringan Syaraf (1986 - Sekarang)

– Penemuan algoritma pembelajaran perambatan 
balik (back propagation)

– Perancangan sistem pakar sangat memakan 
waktu

– Neural network dan Expert sistem bersaing ?



Sejarah AI

 Peristiwa baru-baru ini (1987 - sekarang)
– Berdasarkan teori yang ada ketimbang mengajukan teori baru

 Pengenalan suara (speech recognition) berdasarkan model hidden 
Markov

 Planning dimulai dari framework sederhana dan telah digunakan 
untuk scheduling

 Jaringan kepercayaan (belief network) ditemukan yang memungkin-
kan penalaran yang efisien untuk kombinasi bukti-bukti tak pasti

– Ini menghantar ke metoda kokoh dan agenda riset yang bisa 
dijalankan

– Apakah problem seluruh “agent” sudah terpecahkan?



 Tingkat perkembangan dalam lapangan atau industri

– Program catur bermain lebih hebat dari pemain manusia terbaik 
(deep blue mengalahkan kasparov tahun 1997)

– Program pemahaman suara bisa menerima perintah dari 
wiraniaga

– sistem pakar bisa menganalisa dan memecahkan masalah di 
pesawat ruang angkasa

– sistem robotik bisa mengendarai mobil dan membuat mobil

– sistem diagnosa medis menerangkan hasilnya dan meyakinkan 
pakar

– program vision bisa menganalisa lalulintas data kamera dan 
mengenai kendaraan dan kecelakaan

State of the Art



Contoh Pekerjaan AI

 Permainan (game)
– tic-tac-toe, chess, backgammon, poker

 Pemrosesan bahasa alami
– Percakapan menara kontrol, ringkasan stock pasar

 Aplikasi industri
– Diagnosa pabrik, perencanaan produksi

 Kinerja level pakar
– Biologi molekul, konfigurasi komputer


