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FAKULTAS ILMU KOMPUTER 
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA 

INSTITUT INFORMATIKA & BISNIS DARMAJAYA 
 

Kecerdasan Buatan Praktikum 1 
(Kasus 1) 

PENGENALAN  
KECERDASAN BUATAN 

Waktu : 
100 Menit 

 
Leacturer  : Yulmaini, S.Kom., M.Cs 
 
 
Tujuan      :  

• Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Definisi Kecerdasan Buatan 
• Mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan Kecerdasan Buatan dan Kecerdasan Alamiah 
• Mahasiswa mampu menjelaskan Komputasi Kecerdasan Buatan dan Komputasi 

Konvensional 
• Mahasiswa mampu menjelaskan Sejarah Kecerdanan Buatan 
• Mahasiswa mampu menjelaskan Lingkup Kecerdasan Buatan Pada Aplikasi Komersial 
• Mahasiswa mampu menjelaskan Bagian utama Aplikasi AI 
• Mahasiswa mampu menjelaskan Sistem Kecerdasan Buatan 

 

 
 

Kecerdasan buatan atau artificial intelligence merupakan salah satu bagian ilmu 

komputer yang membuat agar mesin (computer) dapat melakukan pekerjaan seperti dan 

sebaik yang dilakukan oleh manusia. 

Kecerdasan buatan dapat dipadang dari berbagai sudut pandang, antara lain : 

1. Sudut pandang kecerdasan 

2. Sudut pandang penelitian 

3. Sudut pandang bisnis 

4. Sudut pandang pemprograman 

 

Domain yang sering dibahas oleh para peneliti, adalah sebagai berikut : 

a. Mundance task 

b. Formal task 

c. Expert Task 

 

Bagian utama yang dibutuhkan untuk membuat suatu aplikasi kecerdasan buatan, adalah 

sebagai berikut : 

a. Knowledge Base (Basis Pengetahuan) 

b. Inference Engine (Motor Inferensi) 
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Penerapan konsep kecerdasan buatan di computer dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 

Gambar 1. Penerapan Konsep Kecerdasan Buatan 

 

Keuntungan kecerdasan alami adalah sebagai berikut : 

a. Kreatif 

b. Menggunakan pengalaman secara langsung 

c. Dapat digunakan secara luas 

 

Lingkup utama kecerdasan Buatan, adalah : 

1. Pengenalan Ucapan (Speech Recognition) 

2. Sistem Pakar (Expert System) 

3. Robotika dan Sistem Sensor (Robotics & Sensory Systems) 

4. Pengolahan Bahasa Alami (Natural Languange Processing) 

5. Computer Vision 

6. Intelligence Computer – aided Instruction 

7. Game Playing 

 

SOAL : 

1. Buatlah kasus tentang berbagai sudut padang dalam kecerdasan buatan. 

2. Ada 3 domain yang sering dibahas oleh para peneliti dilihat dari sudut pandang 

peneliti. Tuliskan dan jelaskan 3 domain tersebut menurut pendapat anda. 

3. Tuliskan dan jelaskan studi kasus penerapan konsep kecerdasan buatan sesuai 

dengan gambar 1. 

4. Tuliskan dan jelaskan contoh aplikasi yang termaksud dalam lingkup kecerdasan 

buatan. 
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Contoh Artificial Intelligence :  

1. PES 2010 lebih cerdas 

Link video berikut Video  

Pemain bertahan akan lebih pintar dalam menjaga pemain lawan, menutup pergerakan 

lawan, atau mengisi kekosongan yang ditinggalkan temannya. Pada waktu menyerang, 

AI bisa menempatkan pemain sedemikian sehingga bebas dari penjagaan lawan, lebih 

leluasa menerima umpan, dengan pola serangan yang lebih bervariasi. 

 

 

 

2. Video yang tentang penerapan Konsep Kecerdasan Buatan 

Link Video berikut : AI dan AI lain 

Beberapa Aplikasi menggunakan konsep kecerdasan buatan 

 

../video%20kecerdasan%20buatan/PES%202010%20incredible%20AI%20goal.mp4
../video%20kecerdasan%20buatan/KECERDASAN%20BUATAN%20(AI).mp4
../video%20kecerdasan%20buatan/Webinar%2006-%20Kecerdasan%20Buatan%20(13%20Oktober)%20by%20Dr.%20Riza%20Muhida.mp4
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3. Graava 

Link   Video Graava 1 dan graava 2  

Graava, Gunakan Kecerdasan Buatan untuk Mengedit Momen Terbaik Secara 

Otomatis.  

 

 

 

 

 

Graava, sebuah action camera yang dilengkapi kecerdasan buatan menjawab semua 

pertanyaan tersebut. Perangkat ini sangat cerdas karena bisa merekam dan 

menggabungkan semua momen terbaik sekaligus melalui lima sensor yang dimiliki, 

yaitu kamera, mikrofon, akselerometer, GPS, dan sensor detak jantung.   

Sensor kamera dalam Graava bekerja dengan cara mendeteksi segala jenis objek 

bergerak. Begitu juga dengan mikrofon dan GPS yang secara otomatis akan merekam 

../video%20kecerdasan%20buatan/Graava%20-%20The%20Best%2030secs%20of%204mins%20video.mp4
../video%20kecerdasan%20buatan/Let%20Graava%20save%20your%20best%20memories..mp4
https://www.getgraava.com/techspecs.html
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ketika ada suara dan juga saat pengguna berganti arah gerak. Kemudian sensor detak 

jantung akan otomatis bereaksi saat pengguna melihat sesuatu yang mendebarkan, 

dan sensor akselerometer juga akan bereaksi untuk merekam apabila pengguna 

berubah secara tiba-tiba. Untuk lebih jelasnya berikut adalah video bagaimana cara 

kerja dari Graava. Setelah pengguna selesai menggunakan Graava, mereka akan 

mendapat pilihan berapa lama durasi dari video yang mereka inginkan. Sedangkan 

rekaman video yang tidak diedit akan tetap tersimpan dalam memori Graava. Berikut 

adalah video yang dihasilkan dari kecerdasan buatan yang dimiliki oleh Graava. 

 

4. Hello Barbie, Boneka Pertama yang Bisa Bicara 

 

 

 

Setelah dikembangkan pada robot, teknologi kecerdasan buatan (AI) kini telah 

merambah ke dunia mainan atau lebih tepatnya boneka Barbie. Perusahaan teknologi 

AI, Mattel kini tengah mengembangkan teknologi AI di sebuah prototipe barbie, 

demikian dilansir International Business Times, Sabtu (19/9/2015). Dengan 

pengembangan ini nantinya barbie akan bica berbicara layaknya manusia dan mampu 

menjawab pertanyaan yang sangat mendasar seperti tentang kepercayaannya 

terhadap Agama dan Tuhan. Barbie dengan kemampuan berbicara pertama di dunia 

ini nantinya akan diberi nama Hello Barbie dan akan dipamerkan pada New York 

Times November 2015 nanti, demikian ujar Mattel. 

Mereka juga menjelaskan jika teknologi ini adalah hasil dari kombinasi antara AI, 

mikrofon, koneksi WiFi, serta kemampuan speech-recognition yang menjadikan barbie 

bisa berkomunikasi lebih dari 8.000 katalog dan memungkinkan mainan cantik ini bisa 

merespon kata-kata tertentu seperti 'baik', 'luar biasa', 'fantastik', dan lainnya.  

Dapat disimpulkan jika Hello Barbie ini nantinya akan memiliki kemampuan yang 

kompleks, yakni memiliki kemampuan emosi yang nyata. Artinya sang pemilik bisa 
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menjadikan mainan ini sebagai tempat curhat. Namun kecanggihan boneka yang bisa 

merekam percakapan pengguna juga menjadi salah satu kekhawatiran yang sedang 

diperdebatkan. Selain itu perangkat ini bisa mengirimkan percakapan ke server 

ToyTalk. Sehingga banyak orang menganggap jika boneka ini bisa menjadi senjata 

yang ampuh untuk memperoleh informasi personal dari para pengguna. 

Oleh karena alasan itu pula terdapat sebuah petisi online tentang penolakan 

pengembangan boneka yang disebut dengan Eavesdropping Barbie itu yang kini telah 

ditandatangani lebih dari 4000 orang. 

 


