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BAB 1 

            PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sistem pakar dikembangkan sejalan dengan adanya teknologi informasi. 

Pembangunan sistem pakar bertujuan sebagai sarana bantu untuk memberikan 

solusi di dalam kehidupan kita. Salah satu contohnya adalah kasus kerusakan 

komputer merupakan kasus yang memerlukan bantuan seorang pakar (teknisi) 

dalam menyelesaikan masalah dengan mengandalkan pengetahuan yang 

dimilikinya. Saat ini teknisi membutuhkan waktu yang cukup lama untuk 

mendiagnosa kerusakan komputer, bahkan teknisi sering sekali menunda 

perkerjannya hanya untuk menghasilkan solusi dari kerusakan komputer.  Pada 

tugas akhir ini dibuat perangkat lunak untuk mengatasi kasus kerusakan 

komputer, dimana bisa membantu para teknisi untuk mendiagnosa kerusakan 

komputer dengan menghemat waktu. Di aplikasi ini dapat membantu teknisi 

senior untuk mendapatkan solusi dengan cepat dan teknisi junior apabila ada jenis 

dan ciri-ciri yang di temukan lagi bisa menambahkannya di basis aturan.  

Perangkat lunak yang dimaksud adalah sistem pakar untuk diagnosis kerusakan 

komputer yang di desain untuk memodelkan/mengemulasi kemampuan seorang 

pakar dalam memecahkan suatu masalah yang berbasiskan pada pengetahuan 

pakar itu sendiri. Bahasa pemrograman yang digunakan sebagai pembangun 

sistem adalah Visual Basic 6.0 dan Microsoft Access untuk pengolahan database-

nya. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Setelah mempelajari dan mengamati sistem yang akan dibangun maka 

ditemukan beberapa permasalahan dalam perencanaan pengembangan Sistem 

yang akan dibangun yaitu : 

1. Saat ini apabila ada kerusakan komputer maka teknisi membutuhkan waktu 

yang lebih lama untuk mendiagnosanya. 

2. Membantu teknisi dalam memberikan solusi kerusakan komputer. 
 

1.3 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana cara membantu teknisi dalam memudahkan untuk mendiagnosa 

masalah yang berkaitan dengan kerusakan  komputer? 

2. Bagaimana membuat aplikasi yang dapat mempercepat teknisi dalam 

mendiagnosa kerusakan  komputer? 

 

1.4 Maksud dan Tujuan 

Maksud dan Tujuan dari diadakannya penelitian, perancangan, dan 

pembuatan sistem pakar komputerisasi  dalam menunjang penulisan skripsi ini 

adalah untuk : 

1. Membangun sebuah sistem pakar yang dapat mempercepat teknisi dalam hal 

mendiagnosa kerusakan pada komputer.  

2. Memberikan suatu solusi dengan merancang, dan mengimplementasikan sistem 

pakar komputerisasi yang telah dibuat dan akan digunakan untuk keperluan 

umum. 
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1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah tugas akhir ini, yaitu: 

1. Sistem pakar penanganan kerusakan komputer ini menggunakan bahasa 

pemrograman Visual Basic 6.0 dan Microsoft Access untuk pengolahan 

database-nya 

2. Sistem pakar ini hanya terbatas mencakup pada permasalahan hardware. 

3. Pembangunan sistem pakar menggunakan tree (pohon) dengan mesin inferensi 

backward chaining (penalaran mundur) dan forward chaining (penalaran 

maju). 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

 Tahapan yang dilakukan dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Pengumpulan Data 

Wawancara, yaitu mengumpulkan data dan informasi secara langsung dengan 

narasumber yang terkait. 

2. Pengimplementasian 

Implementasi hasil perancangan yaitu pengkodean dengan menggunakan 

bahasa pemrograman yang telah di tetapkan. 

3. Pengembangan Sistem 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Prototyping yaitu, 

metode yang dilakukan dengan cara mendengarkan kebutuhan pelanggan, 

membangun perangkat lunak dan memperbaiki serta melakukan uji coba 

perangkat lunak oleh pelanggan sampai aplikasi yang dibuat menjadi sebuah 

prototype yang kemudian disempurnakan menjadi sebuah produk baru. 
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Gambar 1.1 Model Prototype menurut Roger S. Pressman, Ph.D. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Penyusunan tugas akhir ini diuraikan dalam beberapa bab dan sub bab 

yang tersusun sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, maksud 

dan tujuan, batasan masalah, metodologi penelitian, rencana aktifitas, dan sistematika 

penulisan 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi dasar teori yang digunakan dalam pembuatan sistem pakar untuk 

melandasi pemecahan masalah. 

BAB III ANALISIS SISTEM 

Bab ini membahas tentang perancangan sistem pakar. Uraian perancang system 

pakar ini meliputi akuisisi pengetahuan, representasi pengetahuan, perancangan 

basis data. 
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BAB IV PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK 

Bab ini membahas mengenai batasan dan kebutuhan sistem baru, perancangan 

data, perancangan arsitektural, serta perancangan antarmuka. 

BAB V TESTING DAN IMPLEMENTASI 

Bab ini menjelaskan tentang implementasi sistem dan pengujian sistem yang telah 

dibuat, sehingga dari proses tersebut akan didapatkan sebuah analisa hasil yang 

akan menjawab permasalahan yang ada dalam tugas akhir. 

BAB IV PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dari pembuatan tugas akhir ini serta saran untuk 

perbaikan mendatang disebabkan keterbatasan dalam pengetahuan dalam tugas 

akhir ini. 


