
[UPDATE] TUGAS AKHIR MATA KULIAH SISTEM PAKAR 

PERANCANGAN APLIKASI SISTEM PAKAR 

 

 

PETUNJUK TEKNIS 

a. Tugas ini bersifat KELOMPOK, semoga masing-masing individu memastikan dirinya berkontribusi 

dalam menyelesaikan tugas ini. Kelompok sesuai dengan tugas kelompok sebelumnya. 

b. Tugas ini dikumpulkan maksimal Sabtu,13 Mei 2017 pukul 23.59 WIB, dikirimkan ke 

betha.nurina@staff.unsika.ac.id. 

c. Keterlambatan pengumpulan hasil tugas akan dikenakan sanksi/penalti nilai dikurangi 10 poin 

per hari.   

d. Apabila ditemukan adalah salah tulis (typographical error) maka nilai akan dikurangi 5 per 

kesalahan. Misalnya salah ketik (kurang huruf), salah penulisan kata awalan di atau kata depan 

di, penulisan kata asing dan sebagainya. Kita buktikan bahwa rasa cinta pada bangsa Indonesia 

dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. 

 

SOAL 

a. Tugas akhir sistem pakar terdiri dari perancangan aplikasi sistem pakar, poster dan video 

presentasi terkait aplikasi sistem pakar yang kelompok Anda rancang. 

b. Rancanglah aplikasi sistem pakar sesuai topik yang sudah ditentukan kelompok Anda, sesuai 

dengan rancangan skenario yang digambarkan melalui use case diagram dan activity diagram. 

c. Buat poster sebagai representasi dari aplikasi sistem pakar yang sudah kelompok Anda rancang, 

dalam format .jpeg lalu diupload ke facebook Fasilkom Unsika. Poster mewakili isi aplikasi sistem 

pakar tersebut. Ukuran file poster maksimal 5MB. 

d. Buat video presentasi maksimal berdurasi 5 menit untuk mempresentasikan rancangan aplikasi 

sistem pakar yang kelompok Anda rancang. 

e. Presentasi akan dilakukan pada pertemuan 15 oleh perwakilan 2 kelompok dengan pemilihan 

acak ditentukan di saat pertemuan di kelas. Sebelumnya setiap kelompok menuliskan 

kesanggupannya masuk di kelas yang mana. Bagi kelompok yang presentasi ada tambahan 

bonus nilai tugas +10 poin. Waktu presentasi maksimal 30 menit. Perwakilan kelompok yang 

presentasi tidak mengharuskan semua anggota kelompoknya hadir.  

f. Format judul pengiriman tugas akhir: TUGASAKHIR_NAMAKELOMPOK_PILIHAN KELAS. Pilihan 

kelas menggunakan format : SELASAPAGI,SELASASORE,RABUPAGI, atau RABUSORE untuk 

memudahkan kita memahami jadwal kuliah yang dimaksud. Contoh : 

TUGASAKHIR_GOODDAY_SELASASORE.  

g. Pada halaman terakhir laporan, setiap kelompok menjabarkan pembagian tugas/kontribusi dari 

setiap anggotanya.  

h. Pekan UAS mulai 17-23 Mei akan diadakan mini expo demo hasil rancangan sistem pakar, 

pemasangan poster dan menampilkan video presentasi Anda. Kita adakan di lingkungan 

Fasilkom UNSIKA. Skenario evaluasi saat pameran hasil tugas akhir akan disampaikan segera. 

 

mailto:betha.nurina@staff.unsika.ac.id


i. Skema penilaian tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

 

No Aspek Penilaian Poin Maksimal Keterangan 

1 Identitas kelompok beserta tugas/ kontribusi 
tiap anggota  

10 - Nama lengkap dan 
NPM anggota kelompok 
yang tertulis pada 
halaman sampul.  
- Penulisan di halaman 
terakhir terdiri dari 
pembagian tugas dari 
setiap anggota 
kelompok 

2 Prototype aplikasi sistem pakar  40 - Aplikasi menerapkan 
rancangan yang 
digambarkan melalui 
Use case diagram 
(dilampirkan use 
diagram yang terbaru) 
(20 poin) 
- Rancangan User 
interface menarik dan 
user friendly (10 poin) 
- Penjelasan penerapan 
metode inferensi dan 
rule yang digunakan (10 
poin) 

3 Poster  20 Merepresentasikan 
aplikasi sistem pakar 
yang dirancang, 
meliputi : 
- judul/topik sistem 
pakar dan keterangan 
anggota kelompok (5 
poin) 
- latar belakang/ide 
yang mendasari 
rancangan sistem pakar 
(5 poin) 
- gambaran umum 
aplikasi sistem pakar 
(fitur, skenario, 
keunggulan) (5 poin) 
-user interface yang 
menarik (5 poin) 

4 Video presentasi 30 Merepresentasikan 
aplikasi sistem pakar 
yang dirancang, 



meliputi : 
- judul/topik sistem 
pakar dan keterangan 
anggota kelompok (5 
poin) 
- latar belakang/ide 
yang mendasari 
rancangan sistem pakar 
(5 poin) 
- gambaran umum 
aplikasi sistem pakar 
(fitur, skenario, 
keunggulan) (5 poin) 
- penjelasan terkait 
penggunaan dan demo 
running program (10 
poin) 
-user interface yang 
menarik (5 poin) 

 

 

Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas.  

[ “Knowledge doesn’t come but you have to go to it” - Imam Malik] 


