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Pendahuluan

• Dua bagian dasar sistem kecerdasan 
buatan :

– Basis Pengetahuan : berisi fakta tentang 
objek-objek dalam domain yang dipilih dan 
hubungan diantara domain-domain tersebut 

– Inference Engine: merupakan sekumpulan 
prosedur yang digunakan untuk menguji basis 
pengetahuan dalam menjawab suatu 
pertanyaan, menyelesaikan masalah, atau 
membuat keputusan 



Karakteristik Penyajian Pengetahuan

1. Dapat diprogram dengan bahasa komputer 
dan disimpan dalam memori.

2. Fakta dan pengetahuan lain yang terkandung 
didalamnya dapat digunakan untuk melakukan 
penalaran.

• Berarti basis pengetahuan berisi struktur 
data yang dapat dimanipulasi oleh system 
inferensi yang menggunakan pola search
dan teknik matching pada basis 
pengetahuan untuk menjawab pertanyaan, 
menarik kesimpulan, atau fungsi cerdas 
yang lain.



Representasi dalam Logika

• Logika Proposisi (Propositional calculus)

• Logika Predikat (Predicate calculus)

• Logika Kabur (Fuzzy Logic)



Logika Proposisi

• Sebuah proposisi merupakan sebuah 
pernyataan yang bernilai benar (true) atau 
salah (false). 

• Aturan-aturan digunakan untuk 
menjelasakan kebenaran atau kesalahan 
suatu proposisi. 

• Dalam logika proposisi kita menggunakan 
simbol-simbol seperti huruf, untuk 
menunjukkan proposisi-proposisi yang 
beragam, premis-premis, atau kesimpulan.



Pernyataan Logika Proposisi

• Jika A dan B merupakan pernyataan, maka 
notasi-notasi aberikut juga merupakan suatu 
pernyataan.

1. Negation /negasi (NOT)  A

2. Conjunction / konjungsi (AND) A  B

3. Disjunction / disjungsi (OR) A  B

4. Unilateral Implication / implikasi tunggal  ( )

A  B

5. Equality / persamaan (=) A = B

6. Bilateral Implication / implikasi ganda  

A  B and B  A



Operasi dalam Logika Proposisi

• Tabel Kebenaran

A B  A A  B A  B A = B A  B

T T F T T T T

T F F F T F F

F T T F T F T

F F T T F T T



Operasi dalam Logika Proposisi

• Jika sebuah pernyataan memasukkan lebih dari 
satu lambang koneksi disebut pernyataan 
“composite”, jika hanya menggunakan satu 
lambang koneksi disebut pernyataan “atomic”

• Suatu pernyataan atau formula yang kompleks 
dapat dibuat dengan mengkombinasikan 
pernyataan-pernyataan dan operator-operator. 

• Logika proposisi hanya menekankan pada 
formula dan operator, tetapi tidak melihat sisi 
dalam sebuah formula atomik untuk melihat 
apakah bernilai benar atau salah.



Beberapa hukum dalam persoalan logika

Nama Hukum Bentuk

De Morgan (AB) = A  B

(AB) = A  B

Tautology A T = T

A  T = A

Distribution A(BA)=(AB) ( AA)

Commutation C  (D  C)= C  (C  D)

Asosiation C  (D  C)= (C  C)  D) = C  D

Modus Ponnen AB 

A

 B

Modus Tollens AB

 B

  A



Predicate Calculus (Logika predikat)

• Logika predikat melihat struktur dalam dari suatu 
formula, dan menampilkannya sebagai predikat 
dengan sejumlah argumen. 

• Logika predikat menggunakan konsep-konsep 
dan aturan-aturan yang sama dengan logika 
proposisi. Namun Logika predikat menampilkan 
informasi yang lebih mendetail.

• Dalam logika predikat memungkinkan sebuah 
pernyataan dibagi kedalam beberapa bagian, 
penamaan sebuah objek, menampilkan 
karakteristik objek, atau beberapa tambahan 
tentang objek



Predicate Calculus (Logika predikat)
• Contoh

Water is wet Wet (water)
Peter cut the grass with a hook Cut(Peter, grass, a hook)

• Kata Wet dan Cut dinamakan predikat, kata 
yang lain dinamakan argumen atau term yang 
terdiri sejumlah arity

• Argumen bisa berupa konstanta, variabel, 
fungsi, true, fals, atau predikat lain.

• Konstanta (3.14159) ; Variabel (Tinggi, 
Warna) ; Fungsi :Ayah(george), Plus(5,6), 
Rerata(2.4,3.6,5.7,8.9,…..) ; Predikat ( wet, 
cut, likes)

• Cut(father(Peter), the grass, a hook, from(2.00 pm), to 
(4.00 pm))



Operator

• Di dalam predikat dapat dimasukkan operator-
operator yang digunakan dalam logika proposisi 
seperti , , , , 

• Ditambah dua operator lagi yang disebut 
variable quantifier (kuantor variabel) x 
(Exiztensial Operator) danx (universal 
Operator) yang merupakan pembatas variabel x 
dalam predikat atau formula berikut ini:

• x(P(x)) :  “ada sebuah variabel x  sehingga  
P(x) bernilai benar”

• x(P(x)) : “untuk semua x, P(x) bernilai benar”



Contoh:

1. Tom is a black cat

is a(Tom, cat, color(black))

2. If there is snow tomorrow we will go skiing

Snow(tomorrow)  go(we,skiing)

3. Nobody likes exam

  person(likes(person,exam))

4. x(admires(Jane,x)  (good(x)clever(x) 
human(x))

All those Jane admires are good and clever

5. Some students like studying

student(likes(student,studying))



Inferensi

• x(Man(x)  mortal(x) A  B
man(Socrates) A
mortal(socrates) B

• Modus Ponen Modus Tollen
A  B A  B
A  B     
B   A

• Unification (Unifikasi)
x Parent(x,Tom) (x adalah parent dari 
Tom)

• Variabel X dapat diganti dengan
Parent(John, Tom)
Parent(Jane, Tom)
(Tom memiliki 2 Parent, John dan Jane)



Logika Fuzzy

• Akan diterangkan dalam sub-bab 
uncertenty (ketidakpastian)



Jaringan Semantik (Semantic Network)

• Jaringan semantic dilukiskan  dalam suatu grafik 
yang terdiri dari simpul (node) dan  relasi (link) yang 
memperlihatkan hubungan hirarki diantara objek-
objek.

• Lingkaran, atau simpul, merepresentasikan objek dan 
mendeskripsikan informasi tentang objek tersebut

• Objek dapat berupa item fisik seperti buku, mobil, 
meja, atau seseorang. 

• Simpul (node) dapat pula berupa konsep, kejadian, 
atau kegiatan

• Atribut-atribut suatu objek dapat digunakan sebagai 
simpul (node). Yang termasuk atribut diantaranya, 
ukuran, warna, kelas, umur, asal usul, dan sifat 
lainnya. 



Jaringan Semantik (Semantic Network)

• Simpul akan saling dihubungkan menggunakan 
link atau anak panah

• Anak panah ini memperlihatkan hubungan 
diantara objek-objek yang beragamdan factor-
faktor deskripsi. 

• Beberapa anak panah yang sering digunakan 
umumnya menggambarkan is a (adalah) atau has 
a type (memiliki tipe). 

• Anak panah yang lain digunakan untuk definisi 
maksud. 

• Satu hal penting dalam penggunaan fakta sebuah 
jaringan semantic, adalah dapat digunakan untuk 
memperlihatkan inheritance (pewarisan). 



Kelebihan Jaringan Semantik

• Jaringan semantic memiliki fleksibilitas dalam 
penambahan simpul-simpul dan link baru untuk 
definisi yang diperlukan. Representasi visualnya 
mudah dipahami.

• Jaringan semantic lebih ekonomis disebabkan 
karena sebuah simpul (node) dapat mewarisi sifat-
sifat dari simpul yang lain yang memiliki relasi is a.

• Fungsi jaringan semantic mirip dengan 
penyimpanan informasi manusia

• Jika simpul dalam jaringan semantic memiliki 
kemampuan untuk mewariskan, sebuah jaringan 
dapat mensuport kemampuan untuk melakukan 
penalaran dan membuat definisi pernyataan 
diantara simpul yang tidak terhubung.



Kelemahan Jaringan Semantik

• Tidak ada standar dalam mendefinisikan simpul-
simpul dan hubungan antar simpul tersebut

• Kekuatan untuk mewariskan sifat-sifat dari satu 
simpul ke simpul yang lain merupakan potensi 
kesulitan dalam membuat pengecualian 
(exception).

• Persepsi situasi oleh domain pakar dapat 
meletakkan fakta yang relevan pada titik yang 
tidak tepat.

• Pengetahuan prosedural sulit untuk 
direpresentasikan dalam jaringan semantic, jika 
rangkaian dan waktu tidak secara eksplisit 
direpresentasikan.



Script (Skrip)
• Script adalah representasi pengetahuan yang 

mendiskripsikan sebuah rangkaian kegiatan 
(events). 

• Elemen-lemen dari suatu script adalah kondisi-
kondisi (conditions), peralatan (props), peran 
(roles), lintasan (track), dan adegan (scene).

• Kondisi awal harus dideskripsikan dengan valid 
sebelum kejadian-kejadian (events) dalam script 
ini dapat terjadi atau menjadi valid. 

• Props menghubungkan ke objek-objek yang 
digunakan didalam rangkaian kegiatan yang 
terjadi. Hasilnya berupa kondisi yang terjadi 
setelah kejadian-kejadian didalam script terjadi.



Script (Skrip)
• Track menghubungkan kemungkinan-

kemungkinan yang dapat terjadi dalam sebuah 
script khusus. 

• Dan akhirnya, adegan (scene) mendiskripsikan 
rangkaian actual dari kejadian yang terjadi.

• Sebuah scripts digunakan untuk 
memprediksikan apa yang akan terjadi dalam 
situasi khusus

• Meskipun begitu, kejadian-kejadian tertentu 
belum diobservasi, script mengijinkan komputer 
memprediksi apa yang akan terjadi, siapa dan 
kapan. 



Restaurant Script
• Track : Restauran Fast-Food
• Roles (pemeran) : 

Customer (C) / - (pelanggan)
Server (S) / - (pelayan)

• Props (peralatan :
Counter
Baki
Makanan
Uang
Serbet (kertas tisyu)
Garam/merica/kecap/sedotan



Restaurant Script

• Kondisi masukan :

Customer merasa lapar

Customer memiliki uang

• Scene 1 (adegan 1) : Masuk

– Customer memarkir kendaraannya

– Customer memasuki restaurant

– Customer menunggu dalam jalur antrian didepan 
counter

– Customer membaca menu pada dinding dan 
membuat keputusan apa yang akan dipesannya



Restaurant Script

• Scene 2 (adegan 2) : Memesan
– Customer memberikan pesanan ke pelayan

– Pelayan mengambil order dengan meletakkan 
makanan di baki

– Customer membayar ke pelayan

• Scene 3 (adegan 3) : Makan
– Customer mengambil kertas tisyu, garam, sedotan, 

dll.

– Customer membawa baki ke meja yang kosong

– Customer makan dengan cepat

• Scene 3A (pilihan) :  Makanan dibawa pulang
– Customer mengambil makanan dan keluar restauran



Restaurant Script
• Scene 4 (adegan 4) : keluar

– Customer membersihkan meja

– Customer membuang sampah

– Customer meninggalkan restaurant

– Customer mengendarai kendaraannya meninggalkan 
restaurant

• Result (Hasil) :

– Customer tidak merasa lapar lagi

– Uang customer berkurang

– Customer merasa senang *)

– Customer merasa tidak senang *)

– Customer kekenyangan *)

– Customer sakit perut*)

• *) Pilihan



Frame

• Frame adalah sebuah struktur data yang 
memasukkan semua pengetahuan tentang 
sebuah objek

• Pengetahuan diorganisasikan dalam 
sebuah struktur hirarki yang khusus yang 
mengijinkan sebuah diagnosa dari 
kebebasan pengetahuan

• Frame merupakan aplikasi pemrograman 
berorientasi objek (object-oriented 
programming) untuk AI dan ES.



Isi Frame

• Sebuah frame terdiri dari dua elemen 
dasar yaitu slot (celah) dan facets (segi).

• Slot adalah kumpulan atribut yang 
menjelaskan objek yang direpresentasikan 
dalam frame.

• Setiap slot berisi satu atau lebih facets.

• Facets (disebut pula sebagai subslot) 
mendeskripsikan beberapa pengetahun 
atau prosedur tentang atribut-atribut dalam 
slot. 



Isi Facet

• Facet terdiri dari beberapa bentuk :
1. Values – mendiskripsikan atribut-atribut, 

seperti biru,merah, dan kuning untuk slot 
warna.

2. Default – Facet ini digunakan jika slot 
kosong, yaitu, tanpa deskripsi. Sebagai 
contoh, frame Mobil, nilai default untuk 
jumlah roda adalah empat. 

3. Range – mengindikasikan macam-macam 
informasi yang ada didalam slot. (missal, 
hanya bilangan integer, dua desimal 
dibelakang koma, 0 sampai 100).



Isi Facet

4. If added – facet ini digunakan dalam 
kasus dimana tidak ada nilai slot yang 
diberikan. Dia akan membangkitkan, 
seperti situasi if-added, sebuah prosedur 
yang dihasilkan dan didapatkan atau nilai 
komputasi.

5. Others – Slot berisi frame-frame, aturan-
aturan, jaringan semantic, atau suatu 
informasi.



Deskripsi Frame Mobil

Frame Mobil

Class : Transportasi

Nama Pabrik : Audi

Negara : Jerman

Model : 5000 Turbo

Tipe : Sedan

Berat : 3300 lb

Jarak roda : 105,8 inc

Jumlah pintu : 4 (default)

Transmisi : 3-speed otomatis

Jumlah roda : 4 (default)

Mesin (Referensi Frame Mesin)

• Tipe: In-line, overhead cam

• Jumlah silinder : 5

Akselerasi 

0 –60 : 40,4 detik

¼ mil : 17,1 detik, 85 mph

Jarak Gas : rata-rata 22 mpg

Frame Mesin

Kaliber silinder : 3,19 inci

Tak silinder : 3,4 inci

Rasio kompresi : 7,8 sampai 1

Sistem bahan bakar : injection 
with turbocharger

Kekuatan : 140 HP

Torsi : 160 ft/LB



Hirarki Frame

• Kebanyakan system AI menggunakan kumpulan 
frame yang saling terkait satu dengan lainnya 
bersama-sama. 

• Seperti diperlihatkan dalam Gambar Frame A 
dihubungkan dalam slot yang diberi nama is a
ke frame B. 

• Frame yang sama memiliki kapasitas slot yang 
mengarah ke sebuah mixer (frame E) dan 
sebuah prosedur (demon) yang mengaktifkan 
aturan #36 ketika mesin kedua ditambahkan.  
Relasi-relasi tersebut membuat hirarki frame. 



Hirarki Frame



Inheritance (Pewarisan)

• Susunan hirarki dari frame mengijinkan 
pewarisan frame.

• Akar dari tree terletak di puncak, dimana level 
tertinggi dari abstraksi disajikan. Frame pada 
bagian dasar (bawah) disebut  daun dari tree. 

• Hirarki mengijinkan pewarisan sifat-sifat.  Setiap 
frame biasanya mewarisi sifat-sifat dari frame 
dengan level yang lebih tinggi. 

• Pewarisan merupakan mekanisme untuk 
membentuk pengetahuan, yang menyediakan 
nilai slot, dari frame ke frame.



Vehicle 
Frame

Train Frame Boat
Frame

Car
Frame

AirplaneFrame Submarine Frame

Passenger
Frame

Truck
Frame

Bus
Frame

Compact Car 
Frame

Midsize
Frame

Bob’s Car Jan’s Car



Parent and Child Frame

• Parent frame menyediakan deskripsi lebih 
umum dari entitas. 

• Hirarki yang lebih tinggi, memiliki deskripsi 
yang lebih umum. 

• Parent frame berisi definisi atribut-atribut. 
Ketika kita mendiskripsikan objek fisik 
secara actual, kita menginstansiasi frame 
child. 

• Instances /contoh (frame child) berisi nilai 
actual dari atribut-atribut. Lihat Gambar.



Parent and Child Frame

Parent Frame
Name : Compact Car

Slot Facets

Owner Chek registration list
Color List, per 
manufacture
No. of cylinders

Range 4 or 6
If needed Ask Owner

Make
Range List of all manufactures
If needed Ask Owner 

Model Use frame 
corresponding to make
Vintage (year)

Range 1950 – 1962
If needed Ask Owner

Child Frame
Name : Jan’s Car

Instant of compact car frame
Slot Facets

Owner Jan
Color Blue
No. of cylinders 6

Make Honda

Model Accord

Vintage (year) 1992



Penggunaan Frame

• Representasi sebuah frame didasarkan pada 
teori yang mendasari suatu pengalaman guna 
menciptakan suatu harapan tentang objek 
tertentu dengan suatu peristiwa yang 
berhubungan dengan situasi yang baru.

• Frame menyediakan kerangka kerja yang 
memiliki informasi baru yang dapat 
diinterpretasikan.

• Sebelum digunakan, frame harus diidentifikasi 
apakah dapat diaplikasikan pada suatu situasi 
tertentu.

• Frame dapat diprogram menggunakan bahasa 
pemrograman AI seperti LISP dan PROLOG.



List dan Tree

• List adalah daftar dari rangkaian materi 
terkait

• Contoh : 

– list dari nama orang-orang yang anda kenal

– list dari nama barang-barang yang dijual di 
toko

– list dari kegiatan yang harus dilakukan 
minggu ini

– list dari produk yang tercantum dalam catalog



List A

Elemen 1

Elemen 2

Elemen 3

Elemen 4 Elemen 2

Sub Elemen a

Sub Elemen b

Sub Elemen c

Sub Elemen d

Elemen 4

Sub Elemen a

Sub Elemen b

Sub Elemen c Sub Elemen b

Sub Sub Elemen (1)

Sub Sub Elemen (2)

Sub Sub Elemen (3)



Decision Table (Tabel Keputusan)

• Pengetahuan diorganisasikan dalam format 
spreadsheet, menggunakan baris dan kolom.

• Tabel dibagi dua bagian, pertama sebuah list 
dari atribut dibuat, dan untuk setiap atribut 
semua nilai yang mungkin ditampilkan. 
Kemudian, sebuah list kesimpulan dirumuskan. 
Akhirnya. Perbedaan konfigurasi dari atribut 
disesuai kan dengan kesimpulan.

• Pengetahuan dalam tabel diperoleh dari proses 
akuisisi pengetahuan.



Atributes

Shape

Smell

Color

Taste

Skin

sees

Round

Acid

Yellow

Sour

Rough

Yes

Round

Acid

Orange

Sweet

Rough

yes

Round

Sweet

Yellow

Sweet

Smooth

yes

Round

Sweet

Red

Sweet

Smooth

yes

Round

Sweet

Yellow

Sweet

Smooth

yes

Round

Sweet

Yellow

Sweet

Smooth

yes

Round

Acid

Orange

Sour

Smooth

yes

Round

Sweet

Green

Sweet

Smooth

yes

Conclusion

Grapefruit

Orange

Apple

Banana

Pear

kumquat

X

X

X X

X

X

X

X



Decision Tree
• Decision Tree, sebagaimana aturan (rule), 

dilukiskan sebagai sebuah pengertian yang kuat 
dari hubungan sebab akibat. 

• Keuntungan utamanya adalah Tree dapat 
menyederhanakan proses akuisisi pengetahuan

• Tree dapat dengan mudah dikonversikan ke 
bentuk aturan (rule). Konversi tersebut dapat 
dieksekusi oleh program computer.

• Permasalahan yang mekiskan identifikasi buah-
buahan, menggunakan heuristic, pertama mulai 
dari aroma buah; bentuk buah; dsb. Contoh 
Tree dapat dilihat dalam Gambar berikut.



Aroma

Buah itu 
adalah 
jeruk

Buah itu 
bukan  
jeruk

Bentuk

Buah tsb. 
Mungkin, lime, 
lemon, dll. 
Perlu 
informasi 
tambahan

Jeruk 
orange

Jeruk 
Besar

Jeruk 
Besar

Asam

Non Asam

orange

hijau

kuning

warna

bulat

oval

Equivalent rule:

Jika baunya asam dan bentuknya bulat dan 
warnanya orange Maka buah tersebut 
adalah jeruk orange



Production Rules
• Dinyatakan dalam bentuk Jika … Maka.

• Jika kondisi (atau premis atau antecedent) 
terjadi, Maka beberapa tindakan (atau hasil atau 
kesimpulan atau cosequence) akan atau pasti 
terjadi. 

• Contoh :
– Jika lampu lalu lintas menyala merah dan kamu 

sudah berhenti,  Maka sebaiknya menyalakan 
sein ke kanan.

– JIKA suhu badan tinggi DAN kulit berwarna 
kuning DAN penderita merasa mual MAKA
kemungkinan besar (dengan peluang 90%) orang 
tersebut menderita hepatitis.



Production Rules
• Setiap pruduksi aturan dalam sebuah basis 

pengetahuan diimplementasikan sebagai 
sekumpulan kepakaran yang dapat dibangun dan 
dimodifikasi secara independent dari aturan-aturan 
yang lain. 

• Ketika dikombinasikan dan diterapkan dalam mesin 
inferensi, himpunan aturan-aturan secara sinergis 
akan memberikan hasil yang lebih baik dibanding 
hasil dari aturan-aturan individu

• Secara realitas, pengetahuan berbasis aturan 
tidaklah independen. Secara cepat aturan-aturan 
tersebut menjadi interindependen

• Penambahan sebuah aturan baru akan 
menimbulkan konflik dengan aturan yang telah ada, 
atau kemungkinan memerlukan suatu perbaikan 
atribut-atribut dan/atau aturan-aturan.



Aturan dapat dituliskan dalam beberapa bentuk, 

1. IF premis THEN kesimpulan

JIKA pendapatan tinggi MAKA pajak yang harus 
dibayar juga tinggi

2. Kesimpulan IF premis

Pajak yang harus dibayar tinggi JIKA  pendapatan 
tinggi

3. Inclusion of ELSE

IF pendapatan tinggi OR pengeluaran tinggi, THEN 
pajak yang harus dibayar tinggi ELSE pajak yang 
harus dibayar rendah

4. Aturan yang lebih kompleks
IF rating kredit tinggi AND gaji lebih besar dari $ 30,000, OR 

aset lebih dari $ 75,000, AND sejarah pembayaran tidak 
”miskin” THEN  pinjaman diatas $ 10,000 disetujui, dan 
daftar pinjaman masuk kategori “B”.



Pengetahuan dan Aturan-aturan Inferensi

1. Aturan berupa pengetahuan (knowledge 
rules)

Mendeklarasikan aturan-aturan semua 
keadaan dan fakta dan merelasikannya 
sesuai permasalahan.

2. Atauran untuk penarikan kesimpulan 
(Inference  rules)

Memberikan nasihat bagaimana 
menyelesaikan suatu permasalahan, 
berdasarkan fakta yang diketaui.



Contoh Knowledge rules

1. Rule 1 : JIKA terjadi konflik internasional 
MAKA harga emas akan naik

2. Rule 2 : JIKA laju inflasi menurun MAKA 
harga emas akan turun

3. Rule 3 : JIKA terjadi konflik internasional 
lebih dari 7 hari dan JIKA konflik tersebut 
terjadi di Timur Tengah MAKA belilah 
emas



Contoh Inference rule

1. Rule 1 : JIKA data yang diperlukan tidak 
ada dalam system MAKA mintalah data 
dari user

2. Rule 2 : JIKA lebih dari satu aturan 
diaplikasikan MAKA nonaktifkan aturan 
tertentu yang tidak menambah data baru.



Contoh Inference rule

• Inference Rule didesain untuk menjelaskan jika 
simpul AND/OR tercukupi

3. Rule 3 : Menjelaskan jika simpul dicukupi tanpa 
sumberdaya ke sub-tujuan

– 3a: Jika simpul adalah simpul AND, gunakan 
prosedur AND untuk menjelaskan jika simpul 
mencukupi.

– 3b: Jika simpul adalah simpul OR, gunakan 
prosedur OR untuk menjelaskan jika simpul 
terpenuhi

• Tipe aturan seperti itu disebut metarules (meta 
aturan), atau aturan tentang aturan.



Kelebihan Aturan

1. Aturan mudah dimengerti, karena disajikan 
dalam bentuk pengetahuan alami

2. Inferensi dan eksplanasi muda diderivasikan 
(diturunkan)

3. Modifikasi dan perawatan relatif mudah

4. Ketidakpastian dilakukan dengan mudah 
dengan mengkombinasikan aturan-aturan

5. Setiap aturan biasanya bersifat independent 
satu dengan lainnya



Kekurangan Aturan

1. Pengetahuan yang kompleks yang 
mengandung banyak sekali (ribuan) aturan, 
akan menimbulkan masalah dalam pemakaian 
sistem dan perawatannya.

2. Pengembang menyukai aturan-aturan; sehingga 
mereka mencoba menyatakan semua 
pengetahuan dalam bentuk aturan daripada  
mencari cara representasi yang lebih sesuai

3. Sistem dengan banyak aturan memiliki  
keterbatasan proses pencarian (search) dalam 
mengontrol program. Beberapa program 
kesulitan melakukan evaluasi dan penarikan 
kesimpulan.



Karakteristik aturan
Bagian Pertama Bagian Kedua

Nama Premis 

Antecedent 

Situation

IF .

Conclusion

Cosequent

Action

THEN

Nature Conditions, mirip dengan 
deklarative knowledge

Resolusi, mirip dengan 
procedural knowledge

Size Dapat memiliki banyak IF Biasanya satu kesimpulan

Statement AND statement Semua kondisi harus 
bernilai benar untuk sebuah 
kesimpulan yang benar

OR statement Jika salah satu pernyataan 
benar, kesimpulan benar


