
Pengenalan Sistem Cerdas

Soft Computing dan Aplikasi AI



Soft Computing (SC)

• Merupakan pendekatan inovatif untuk 
konstruksi komputasi dalam sistem cerdas

• SC adalah suatu pendekatan yang muncul 
untuk komputasi paralel yang memiliki 
kemampuan seperti pemikiran manusia 
untuk memberi alasan, mempelajari 
ketidakpastian dan ketidaktepatan 
lingkungan (Lotfi A. Zadeh, 1992)



SC terdiri dari beberapa paradigma

• Neural Network (Jaringan syaraf)

• Fuzzy set theory (Teori Himpunan Kabur)

• Approximate Reasoning (Pendekatan 
penalaran)

• Derivative – facts optimization methods 
(metoda-metoda optimasi derivasi 
(penurunan) fakta-fakta)

– Algoritma Genetika

– Simulated annealing (Penguatan simulasi)



Sejarah SC



Kekuatan SC – AI Konvensional

Methodology Kekuatan

Neural Network Learning & Adaptation

Fuzzy Set Theory Knowledge representation 
via fuzzy if-then-theory

Genetic Algorithm & 
Simulated Annealing

Systematic random search

Conventional AI Symbolic manipulation







Beberapa Aplikasi AI

• Pengenalan Suaran (Speech Recognition)

– Merupakan suatu proses yang 
memungkinkan kita berkomunikasi dengan 
sebuah komputer lewat suara.

• Computer Vision

– Pemrosesan gambar secara cerdas yang 
memungkinkan kita memahami apa yang 
dilihat oleh komputer

• Robotika

– Suatu studi tentang robot



Aplikasi AI yang Lain

• Intelligent Computer-Assisted Instruction 
(ICAI)

• Software Development

• Planning and Decision Support

• Factory Automation

• Office Automation



Intelligent Computer-Assisted 
Instruction (ICAI)
• Mengajar siswa dengan program komputer dan 

menggunakan perngkat lunak komputer
• Membantu siswa menemukan strategi 

penyelesaian masalah yang juga dapat 
diaplikasikan ke situasi non komputer

• Memberikan permainan (games) pendidikan ke 
siswa yang dirancang sedemikian rupa sehingga 
belajar merupakan hal yang menyenangkan

• Menyertakan siswa dalam mengkomputerisasi-
kan instruksi yang bersifat individual untuk 
setiap siswa.



Software Development
• Dua pendekatan AI untuk otomasi 

software
– Intelligent Sofware Development tools –

Program AI yang secara khusus didesain 
untuk membantu programer dalam 
melaksanan berbagai tahap dalam 
pengembangan software

– Automatic Pragramming – Program AI yang 
didesain untuk mengembangkan program lain 
sebagai jawaban atas keinginan khusus 
programmer 



Planning and Decision Support
• Membantu mengembangkan suatu rencana 

untuk menjangkau tujuan (goal) tertentu dalam 
bidang Riset AI

• Teknik Perencanaan

– Ada dua tipe teknik perencanaan dalam AI yaitu 
Hirarki, yang dimulai dari level tertinggi dan 
turun ke bawah untuk detilnya; yang kedua non 
Hirarki, yang menggunakan level tunggal.

• Pendukung Keputusan

– Untuk membantu manager mengevaluasi 
informasi, memilih sebuah tujuan, atau 
menjangkau suatu kesimpulan.



Factory Automation

• Memungkinkan komputer dapat 
menentukan mana keputusan yang dibuat 
pada bagian proses manufaktur yang 
dapat berakibat pada bagian proses yang 
lain.



Office Automation

• Administration and Managerial Support

– Rencana anggaran, alokasi sumber daya, 
evaluasi pegawai

• Job Training and Support

– Dengan ICAI dapat meningkatkan 
pengetahuan karyawan untuk semua level

• Improved Man/Computer Dialogue

– Dengan interface bahasa alami 
mempermudah manager dalam penggunaan 
komputer



Office Automation

• Intelligent Information Management and Text 
Searching

– Program AI mempunyai potensi untuk 
mengevaluasi informasi dan memberikan 
informasi ke manager hanya untuk masalah 
tertentu

• Speaker – Independent Speech Understanding 
System

– Dapat diaplikasikan dalam beberapa area 
lingkungan kantor (input dan proses informasi, 
perintah2 proses, asisten direktori, router 
pesan, penjadwalan, pengalamatan voice mail, 
dialing)


