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TEKNIK PENGUKURAN KECERDASAN MESIN BERDASARKAN
PENDEKATAN OTORITAS DAN IMPLEMENTASINYA PADA NAVIGASI

KOLABORASI MANUSIA-MESIN DIINSTALASI NUKLIR
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Pusat Pengembangan Teknologi Keselamatan Nuklir - BATAN

Abstrak
TEKNIK PENGUKURAN KECERDASAN MESIN BERDASARKAN PENDEKATAN OTORITAS
DAN IMPLEMENTASINYA PADA NAVIGASI KOLABORASI MANUSIA-MESIN 01 INSTALASI
NUKLIR. Telah dikembangkan suatu teknik pengukuran kecerdasan mesin Machine Intelligence
Quotient (MIQ) berdasarkan pendekatan otoritas pada pengambilan keputusan dalam 4 langkah
tugas dan 8 tingkat otomasi. Tingkat kecerdasan ini penting sebagai standart desain intelligent
machine yang lebih unggul dibandingkan dengan lainnya dari segi kecerdasan. Lebih lanjut teknik
ini dapat mengetahui tingkat otonomi suatu sistem. Teknik ini diimplementasikan untuk mengukur
kecerdasan pada kasus navigasi kolaborasi manusia-mesin instalasi nuklir. Hasil pengukuran
menunjukkan bahwa kecerdasan mesin (MIQ) sistem tersebut adalah 26 untuk skala 4 sampai
dengan 32.

Kata kunci ..otoritas, Machine Intelligent Quotient (MIQ), kolaborasi manusia-mesin, instalasi nuklir

Abstract
AN AUTHORITY-BASED MACHINE INTELLIGENCE MEASUREMENT TECHNIQUE WITH
IMPLEMENTATION TO HUMAN-MACHINE COLLABORATION NAVIGATION IN THE NUCLEAR
INSTALLA TION. A technique for measuring the Machine Intelligence Quotient (MIQ) has been
developed based on authority approach for decision making in 4 sequences operation task and 8
scale degrees of automation. The index of machine intelligence is important for design goals to
manifest the intelligence superiority among products. The technique is mostly beneficial for
predicting the autonomy level of the system. Moreover the technique is implemented for the human-
machine collaboration navigation configuration in the nuclear installation. It can be concluded that
MIQ of the system is 26 from the scale of 4 up to 32.

Key words.. authority, Machine Intelligent Quotient (MIQ), human-machine collaboration, nuclear
installation

PENDAHULUAN

Machine intelligence dapat
didefinisikan sebagai proses untuk
menganalisis, mengorganisasi, dan
mengkonversi dari data ke
pengetahuan. Pengetahuan dapat
didefinisikan sebagai informasi
terstruktur yang diambil dan
diaplikasikan untuk menghilangkan
pengabaian dan ketidak pastian
(uncertainties) yang terjadi pada
intelligent machine. Sedangkan
intelligent machine dapat dijelaskan
sebagai mesin yang didesain untuk
menyelesaikan tugas-tugas
antropomorfik dengan interaksi
minimum dengan operator manusia[I].

Pada saat ini muncul pemikiran
akan perlunya dibuat suatu indeks yang
menunjukkan tingkat kecerdasan mesin.
Dari segi komersial, indeks ini penting
sebagai standar desain intelligent
machine.

Untuk mengukur kecerdasan
suatu mesin dipergunakan MIQ

(Machine Intelligence Quotient). Suatu
mesin akan dinilai lebih cerdas jika
untuk mengoperasikan mesin tersebut
diperlukan jumlah operator kualifikasi
bukan ahli (novice) yang semakin
banyak bila dibandingkan dengan mesin
semula.

Kim mendefinisikan kapabilitas
kinerja kontrol. reliabilitas. dan diagnosis
kegagalan sebagai faktor-faktor utama
dari MIQ. Hee-Jun Park mengusulkan
penggunaan model kerjasama manusia-
mesin (man-machine cooperation) dan
ITG (intelligence task graph) sebagai
untuk mengukur kecerdasan mesin
secara kongkrit(1].

Pengukuran kecerdasan mesin
seperti yang dilakukan Hee-Jun Park
hanya menunjukkan pembagian tugas
berdasarkan aliran tugas dan tidak
menunjukkan tingkat kecerdasan mesin
secara jelas. Berdasarkan asumsi
bahwa makin cerdas suatu mesin maka
makin layak diberi otoritas untuk
melakukan otomasi dimana otoritas
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didefinisikan sebagai hak/wewenang
untuk bertindak, maka pengukuran MIQ
pada makalah ini didasarkan pada
delapan tingkat otomasi sesuai
Sheridan[2j pada saat melaksanakan
empat langkah urutan tugas. Pada
tingkat kecerdasan terrendah empat
langkah aliran tugas semuanya
dilakukan oleh manusia, sedangkan
pada tingkat kecerdasan tertinggi semua
langkah tugas dilakukan oleh mesin. Ke
empat langkah urutan aliran tugas
tersebut adalah (a) akusisi informasi, (b)
analisis (kemudian hasilnya
ditampilkan), (c) menentukan aksi, dan
(d) melakukan aksi. Oengan
menggunakan teknik ini diharapkan
kecerdasan suatu mesin dalam
konfigurasi sistem cerdas dapat diukur
secara kuantitatif, sehingga
superioritasnya dapat dibandingkan
dengan mesin yang lain.

Pengukuran MIQ yang
berdasarkan tingkat otonomi mesin ini
diimplementasikan pada mesin navigasi
kolaborasi manusia-mesin pada instalasi
nuklir yang telah dikembangkan oleh
penulis.

TEaRI
Pemodelan Sistem Kolaborasi Manusia-
Mesin

Untuk artifak skala besar (large
scale artifacts) yang kompleks seperti
misalnya reaktor nuklir, indeks pada
MIQ dimaksudkan untuk meninjau
tingkat kemampuan dalam merespon
peristiwa-peristiwa yang tidak
diantisipasi sebelumnya pada
lingkungan yang tidak pasti. MIQ dapat
juga memiliki arti ukuran otonomi dan
performansi untuk peristiwa-peristiwa
yang tidak diantisipasi sebelumnya
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Manusia Instalasi Nuklir
Gambar 1. Ko/aborasi Manusia-Mesin
pada Instalasi Nuklir

Oalam hubungan kerjasama
antara manusia dengan mesin, manusia
tetap melakukan peran utama sebagai
supervisor. Manusia mendeskripsikan
banyak tugas yang harus dilakukan oleh
mesin. Tingkat otomasi tertinggi pada
kolaborasi antara manusia-mesin
dimana mesin direpresentasikan
sebagai komputer berdasarkan
Sheridan [2] adalah komputer
memutuskan semuanya dan melakukan
tindakan secara otonomi dengan
mengabaikan peran manusia.

Secara umum, kolaborasi
manusia-mesin melibatkan manusia dan
mesin dalam mengelola sistem secara
keseluruhan. Gambaran kerjasama ini
dapat dilihat pada Gambar 1.

Berdasarkan Gambar 1 terlihat
bahwa untuk mengelola instalasi secara
keseluruhan diperlukan kecerdasan
manusia (human intelligence) dan
kecerdasan mesin (machine
intelligence) yang melakukan kolaborasi
untuk membentuk kecerdasan
keseluruhan (overall intelligence).
Konfigurasi pada kolaborasi manusia-
mesin dapat dijelaskan dengan blok
diagram pada Gambar 2.

~
Pengelola Sistem
(System Manager)

Gambar 2. Konfigurasi pada Kolaborasi
Manusia-Mesin

Pada Gambar 2 ditunjukkan
bahwa kolaborasi antara manusia
dengan mesin dilakukan dengan
menggunakan perantara sebuah
pengelola sistem (system manager).
Pada pengelola sistem tersimpan
semua perangkat lunak yang
berhubungan dengan kolaborasi antara
manusia-mesin antara lain:
a) perangkat lunak yang dapat

dipergunakan oleh manusia
(operator) untuk dapat langsung
memerintahkan mesin melakukan
suatu tindakan;

b) perangkat lunak untuk
mengoperasikan dan menganalisis
hasi! observasi sensor,
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c) graphical user interface (GUI)
dalam bentuk perangkat lunak yang
ditampilkan oleh monitor komputer,
dan merupakan antar muka antara
manusia dengan mesin.

Teknik Pengukuran MIQ Berdasarkan
Pendekatan Otoritas

Pada sistematika aliran data
ataupun tugas. dapat dinyatakan bahwa
grafik aliran data dalam bentuk
korespondensi berurutan antara masing-
masing tugas dimana titik simpul tugas
T = {tj; j = 1,2,3, ..., n}. Urutan tugas ini
ditunjukkan oleh korespondensi antara
akuisisi informasi, analisis dan
kemudian ditampilkan, menentukan
aksi, dan kemudian melakukan aksi
seperti yang disampaikan oleh Sheridan
[2) sesuai diagram blok pad a Gambar 3.

analisis
(kemudian

ditampilkan)
(I,)

menentukan
aksi
(t,,)

melakuk
an aksi
(I.I

Gambar 3. Empat Tingkat Tugas pada
Hubungan antara Manusia-Mesid4]

Dalam metode penghitungan MIQ
ini kecerdasan mesin dan kecerdasan
manusia direpresentasikan dalam model
pengambilan keputusan (decision
making) dengan memperhatikan prinsip
otoritas. Artinya sub sistem yang
memiliki kecerdasan lebih baik diberi
kepercayaan untuk melakukan lebih
banyak aksi pengambilan keputusan.
Hal ini dilakukan karena model
pengambilan keputusan sangat
menentukan kredibilitas hasil eksekusi
akhir oleh sistem. Dalam kaitannya
dengan kolaborasi manusia dan mesin,
maka tingkat kepercayaan ini
direpresentasikan dalam [2J :
a). Tingkat spesifisitas yang diperlukan

manusia untuk memberi masukan
yang diinginkan ke mesin,

b). Tingkat spesifisitas dimana mesin
mengkomunikasikan alternatif
keputusan atau pertimbangan
rekomendasi dengan manusia,

c) Tingkat dimana manusia memiliki
tanggung jawab untuk memulai
implementasi tindakan,

d). Waktu dan rincian umpanbalik ke
manusia setelah mesin melakukan
aksi dan lain lain.

Keempat aspek di alas
diimplementasikan secara jelas dalam
delapan tingkat kolaborasi antara
manusia dan mesin seperti berikut [2]:
1. Tak ada bantuan komputer,

manusia harus mengerjakan
semuanya.

2. Komputer menyajikan satu set
alternatif tindakan,

3. Komputer' memilih satu pilihan
tindakan, dan

4. Komputer mengeksekusi pilihan
tersebut jika disetujui manusia,

5. Komputer mengijinkan manusia
dengan waktu terbatas untuk
melakukan veto sebelum eksekusi
otomatik,

6. Komputer
otomatik,
memberitahukannya
manusia,

7. Komputer mengeksekusi secara
otomatik, kemudian memberitahu
manusia setelah eksekusi hanya
kalau ditanyakan,

8. Komputer memutuskan semuanya
dan melakukan tindakan secara
otonomi dengan mengabaikan
peran manusia.

Pengukuran dilakukan dengan
mendefinisikan task set T yang
menunjukkan peristiwa aliran urutan
tugas, dimana T = {tj; j = 1,2,3,..., n}.
Sedangkan kedelapan tingkat otomasi
pada kolaborasi manusia-mesin
menunjukkan task intelligence cost yang
didefinisikan sebagai r;= {k;; i = 1, 2, ...,
m}. Dengan membuat matriks antara T
dan K, maka dapat dibuat matriks L :

mengeksekusi secara
kemudian

kepada

kill

k1tl

kit}

k}t}

kit"

k}t"

L=

kmt, k tIII "

dimana I = k t
'I I I (pers. 1)

Keterangan : K = i pada saat kj dimana
k1 menunjukkan bahwa harga K = 1
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Didefinisikan bahwa kecerdasan
untuk sistem secara keseluruhan adalah
010 (Overall Intelligence Quotient),
kecerdasan manusia adalah HIO
(Human Intelligence Quotient), dan
kecerdasan mesin adalah MIO (Machine
Intelligence Quotient). Bila kecerdasan
mesin didefinisikan sebagai kapabilitas
mesin dalam mengendalikan sistem
yang artinya merupakan kontribusi
otoritas mesin terhadap pengendalian
sistem secara keseluruhan, maka
kecerdasan mesin (Machine Intelligence
Quotient) atau MIO dapat dihitung
dengan menggunakan formulasi
penjumlahan antara bobot tingkat
otomasi pelaksanaan masing-masing
task sebagai berikut :

n

MIQ= LK tj
j=l

(pers. 2)

dimana D menunjukkan tingkat otomasi
untuk setiap tahapan tugas yang
memiliki nilai antara 1 sampai dengan 8
bila mengacu pada Sheridan[2).

Bila definisi kecerdasan dalam
permasalahan ini terkait dengan
kapabilitas dalam mengendalikan
sistem, maka kecerdasan manusia
(HIO) dapat diformulasikan sebagai
kecerdasan yang diperlukan manusia
untuk menyelesaikan semua tugas
dalam pengendalian sistem sesuai
formulasi berikut :

n n n

HIQ= LlJtj +ChmLtj +CmhLtj
j~ ~ ~

(pers. 3)

dimana :

11 menunjukkan tingkat otomasi
manusia pada kolaborasi manusia-
mesin,
Chm menunjukkan tingkat (nilai)
kompleksitas transfer data dari
manusia ke mesin melalui
peralatan yang digunakan
(keyboard, layar, panel, dan
sebagainya),
Cmh adalah tingkat (nilai)
kompleksitas transfer data dari
mesin ke manusia melalui
peralatan yang digunakan

(keyboard, layar, panel, dan
sebagainya)

Sedangkan tingkat kecerdasan sistem
secara keseluruhan dapat dihitung
dengan cara menjumlahkan kecerdasan
mesin dan kecerdasan manusia sebagai
berikut :

010 = MIO + HIO (pers. 4)

NAVIGASI PADA KOLABORASI
MANUSIA-MESIN DIINSTALASI
NUKLIR

Navigasi pada kolaborasi
manusia-mesin dalam makalah ini
dimaksudkan sebagai sistem navigasi
robot pada kolaborasi manusia-robot
dimana manusia dan robot melakukan
reran masing-masing seperti yang
dinyatakan pada Tabel 1. Masalah ini
diambil pada kasus yang dikembangkan
oleh Djoko[3] pada penelitian terdahulu
dimana mesin direpresentasikan pada
robot. Pada penelitian terse but
dilakukan pengembangan navigasi pada
kolaborasi antara manusia dan robot
untuk pengelolaan perawatan instalasi
nuklir secara autonomous, Sistem
kolaborasi manusia-robot dilakukan
menggunakan switching antara sistem
navigasi autonomous dengan sistem
navigasi manual. Pada sistem navigasi
autonomous telah dikembangkan
metode MLG berdasarkan prinsip
visibility graph dari Lozano-Perez, dan
memiliki sifat optimum dalam jarak
terpendek dan keamanan. Sedangkan
sistem navigasi manual dilakukan
dengan menggunakan kapabilitas
teleoperasi robot sesuai manual robot.
Dengan pengertian ini maka dapat
dinyatakan bahwa sistem navigasi
tersebut terdiri dari dua aspek yaitu (a)
navigasi autonomous dimana robot
melakukan reran untuk melakukan
inspeksi secara autonomous, dan (b)
navigasi manual dimana ada intervensi
dari manusia yang memerintahkan robot
untuk melakukan suatu tugas tertentu.
Perubahan (switching) antara kedua
jenis navigasi dilakukan secara manual
oleh manusia pada saat melihat adanya
abnormalitas yang tidak diprediksi
sebelumnya.

Sistem autonomous mumi dimana
mesin melakukan tindakan otonomi
tingkat tertinggi seperti dijelaskan di atas
sangat sulit dicapai karena diperlukan
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algoritma pemecahan masalah sangat
canggih yang karena keterbatasan
teknologi saat ini masih belum dapat
dicapai, apalagi bila diterapkan ke
bidang nuklir memerlukan tingkat
keselamatan (safety), keandalan
(reliability) dan ketersediaan
(availability) yang amat tinggi terutama
dalam keadaan bahaya. Dengan
demikian diperlukan distribusi tugas
antara manusia dengan mesin. Salah
satu alternatif dalam pembagian tugas
tersebut dinyatakan pada Tabel1.

Tabel 1, Distribusi Peran dalam Interaksi
Manusia-Mesin[3]

Tabel 1 menunjukkan bahwa
bila instalasi dalam kondisi yang masih
dapat diprediksi sebelumnya, maka
kolaborasi manusia-mesin akan
melakukan tindakan dimana mesin
secara autonomous melakukan
tugasnya dalam instalasi. Namun dalam
kondisi yang tidak diprediksi
sebelumnya dalam disain awal, manusia
mengambil alih peran sentral dalam
pengambilan keputusan, dan mesin
melakukan apa yang diperintahkan
manusia. Peran sentral pada kondisi tak
terprediksi dipegang oleh manusia
karena bisa jadi ada permasalahan yang
tidak diprediksi yang muncul dalam
kondisi tidak normal tersebut. Karena
tidak diprediksi sebelumnya, maka
mesin tidak dibekali dengan
pengetahuan yang cukup untuk dapat
mengantisipasi permasalahan yang
muncul.

Permasalahan utama dalam
bidang navigasi autonomous adalah
strategi robot bergerak dari posisi awal
menuju tujuan akhir secara autonomous
dan optimal dengan tugas tertentu pada
lingkungan yang kompleks dan berubah
secara dinamik. Optimal di sini dapat
didefinisikan sebagai optimalisasi antara
jarak terpendek dan keamanan. Pendek

dalam arti jarak terdekat dari titik awal
menuju tujuan akhir, sedangkan
keamanan dapat diartikan sebagai tidak
menumbuk hambatan.

Navigasi manual dilakukan pada
kondisi dimana terjadi abnormalitas
yang tidak diprediksi sebelumnya. Pada
situasi ini, perintah dilakukan oleh
manusia (operator) untuk langsung
intervensi ke perintah-perintah untuk
menjalankan robot menuju tujuan yang
ditentukan tanpa menabrak hambatan.
Navigasi dilakukan dengan
menggunakan Manual Robot Operation
Tool yang spesifik untuk setiap jenis
robot.

'w' """'---'-- ..-------

Main Robot Command
R obol co M

~!' I I RST I Go I JIN IT

Robot S.n. Comm..'

RobolR.., D...

Camera Position for Experiment

P~ POS 2 I POS 3 !POS4"1~ POS. I p~s 7 r P~S.

P~S. f po'g",o"f pas 11 f pas 1.2 I
P~'~\1:i'U

--.---------. '---
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.
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Gambar 4. Antarmuka Manusia-Robot[3]
Gambar 5. Manuver Gerakan Robot[3]

Perintah untuk me!akukan navigasi
autonomous atau navigasi manual
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dilakukan dengan memasukkan perintah
"OPN" atau "CLS" ke kolom "Robot
Send Command" antarmuka switching
antara navigasi manual dan
autonomous pada Gambar 4. Perintah
"OPN" akan diterjemahkan sebagai
permintaan logik untuk dihubungkan
dengan jalur RS-232C, dan berarti
navigasi robot akan dilakukan dari hasil
pemrosesan algoritma autonomous dari
komputer. Sedangkan perintah "CLS"
diterjemahkan sebagai permintaan logik
untuk diputus dengan jalur RS-232C,
dan berarti navigasi robot akan
dilakukan dari kalak teleoperasi sesuai
manual operasi robot. Gerakan robot
dari posisi awal ke posisi tujuan dapat
dilakukan menggunakan dua cara :

. berdasarkan koordinat titik 3-D (X,
Y, Z).

. berdasarkan gerakan robot pada
sendi-sendi J 1, J2, J3, J4, J5
seperti tampak pada Gambar 5.

Bila dilakukan switching ke
navigasi autonomous yaitu dengan
memasukkan perintah "OPN", maka
dibuka jendela yang dibuat
menggunakan pemrograman LabVIEW
berupa antarmuka untuk melakukan
sistem navigasi autonomous seperti
ditunjukkan pada Gambar 4. Bila akan
dioperasikan secara navigasi manual
kembali, maka antarmuka ditampilkan
lagi dan perintah "CLS" dimasukkan ke
kalak "Robot Send Command".

METODOLOGI
Untuk menghitung MIQ

berdasarkan pendekatan otoritas seperti
yang telah dikembangkan pada
penelitian di alas, maka dapat dilakukan
langkah-Iangkah sebagai berikut :
1. Mendefinisikan sistem.
2. Mendeskripsikan sistematika tugas

T dalam urutan penyelesaian
masalah.

3. Mengklasifikasikan nilai otonomi K
untuk setiap tahap urutan tugas.

4. Memprediksi nilai kompleksitas
antar muka Chmdan Cmh.

5. Menghitung OIQ, HIQ atau MIQ
berdasarkan formulasi.

Penghitungan nilai (index) MIQ
dilakukan secara analitik
berdasarkan sistematika lima
langkah di alas. Pada penelitian ini,
teknik pengukuran MIQ

berdasarkan pendekatan otoritas
akan diimplementasikan pada
kasus untuk menghitung angka
kecerdasan pada navigasi
kolaborasi manusia-mesin pada
instalasi nuklir berdasarkan
penelitian yang telah dilakukan
sebelumnya oleh penulis.

HASIL YANG DIPEROLEH DAN
PEMBAHASAN

Jika MIQ metode di alas
dipergunakan untuk menghitung
kecerdasan kasus navigasi pada
kolaborasi manusia-mesin yang telah
dikembangkan pada penelitian
sebelumnya oleh penulis, maka dapat
dinyatakan bahwa jumlak task adalah 4
yaitu dari tl sampai dengan 4, dan
urutan task menunjukkan bobot nilai
yang sarna dan dapat diberi nilai 1.
Sedangkan urutan K yang
direpresentasi oleh kl sampai dengan k8
menunjukkan bobot nilai 1 sampai
dengan 8, atau harga K dari 1 sampai
dengan 8.

Pada kasus ini tingkat
kompleksitas antar muka antara
manusia dan mesin diabaikan, dalam
arti tidak terjadi kesulitan dalam antar
muka.

Dengan demikian, matriks L
dapat dituliskan sebagai berikut :

Analisis sistematika aliran tugas
oleh sistem sesuai Gambar 3 dapat
dijabarkan sebagai berikut :
tl : Akusisi data dilakukan oleh mesin

(harga K= 8)
t2 : Analisis data dilakukan oleh mesin

(hargaK = 8)
t3: Pada pengambilan keputusan, maka

hila kondisi sesuai prediksi, mesin
melakukan tindakan autonomous,
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dan manusia memonitor tindakan
mesin; sedangkan bila kondisi tidak
sesuai prediksi maka mesin
melakukan perintah manusia dan
manusia sebagai decision maker
(pengambil keputusan). Artinya bila
kondisi sesuai prediksi maka harga
K= 5, sedangkan bila kondisi tidak
sesuai dengan prediksi maka harga
K= 1.

t4 : Pada tahap implementasi, maka
mesin akan melakukan tindakan
autonomous, dan manusia
memonitor tindakan mesin;
sedangkan bila kondisi tidak sesuai
prediksi maka mesin melakukan
perintah manusia dan manusia
sebagai decision maker (pengambil
keputusan). Artinya bila kondisi
sesuai prediksi maka harga K = 5,
sedangkan bila kondisi tidak sesuai
dengan prediksi maka harga K = 1.

Dengan demikian MIQ untuk
kolaborasi manusia-mesin untuk kasus
di atas pada saat kejadian masih sesuai
dengan prediksi dapat dihitung sebagai
berikut :

n

MIQ = LK tj = 8 + 8 + 5 + 5 = 26
}=I

Tingkat kecerdasan mesin pada sistem
di atas adalah tinggi mengingat bahwa
jika semua tugas dalam sistematika
proses dilakukan oleh manusia, maka
angka MIQ = 4. Sedangkan bila
semua tahap urutan tugas dilakukan
sepenuhnya oleh mesin tanpa
pengawasan sarna sekali dari manusia
(full autonomous), maka nilai
kecerdasan mesin (MIQ) adalah 32.

Jadi dapat dinyatakan bahwa
tingkat kecerdasan mesin untuk
kolaborasi manusia-mesin pada studi
kasus di atas adalah 26 dari skala 4
sampai dengan 32.

KESIMPULAN
Telah dikembangkan suatu

teknik untuk mengukur tingkat
kecerdasan mesin yang disebut sebagai
Machine Intelligence Quotient (MIQJ
yang berdasarkan pendekatan otoritas
pada pengambilan keputusan dalam 4
langkah tugas dan 8 tingkat otomasi.
Angka kecerdasan ini akan bernilai
penting sebagai standart tujuan desain
intelligent machine. Angka kecerdasan
mesin ini dapat juga dipergunakan untuk
menilai tingkat otonomi sistem. Untuk
selanjutnya angka kecerdasan ini
diimplementasikan untuk kolaborasi
manusia-mesin pada instalasi nuklir
sesuai konfigurasi yang telah penulis
susun dari penelitian terdahulu dimana
pada pengambilan keputusan bila
kondisi sesuai prediksi, maka mesin
melakukan tindakan autonomous dan
manusia memonitor tindakan mesin;
sedangkan bila kondisi tidak sesuai
prediksi maka mesin melakukan
perintah manusia dan manusia sebagai
decision maker (pengambil keputusan)
memonitor tindakan mesin. Dari
keempat tugas pada aliran tugas, dapat
dinyatakan bahwa nilai kecerdasan
mesin sistem kasus tersebut adalah 26
dalam skala antara 4 sampai dengan
32. Dengan GarB penghitungan MIQ
menggunakan pendekatan otoritas
diharapkan tingkat superioritas suatu
mesin cerdas dapat diketahui.
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