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BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi sekarang ini berjalan sangan cepat dan 

memegang peranan penting dalam berbagai hal. Komputer merupakan salah satu 

bagian penting dalam peningkatan teknologi informasi. Kemampuan komputer 

dalam mengingat dan menyimpan informasi dapat dimanfaatkan tanpa harus 

bergantung kepada hambatan-hambatan seperti yang dimiliki pada manusia, 

misalnya saja kondisi lapar, haus ataupun emosi. Dengan menyimpan informasi 

dan sehimpunan aturan penalaran yang memadai memungkinkan komputer 

memberikan kesimpulan atau mengambil keputusan yang kualitasnya sama 

dangan kemampuan seorang pakar dalam bidang tertentu. Salah satu cabang ilmu 

komputer yang dapat mendukung hal tersebut adalah sistem pakar.

Sistem pakar merupakan salah satu cabang kecerdasan buatan yang 

mempelajari bagaimana “mengadopsi” cara seorang pakar berpikir dan bernalar 

dalam menyelesaikan suatu permasalahan, dan membuat suatu keputusan 

maupun mengambil kesimpulan dari sejumlah fakta yang ada. Dasar dari suatu 

sistem pakar adalah bagaimana mentransfer pengetahuan yang dimiliki oleh 

seorang pakar ke dalam komputer, dan bagaimana membuat keputusan atau 

mengambil kesimpulan berdasarkan pengetahuan itu.

Sampai saat ini sudah ada beberapa hasil perkembangan sistem pakar dalam 

berbagai bidang sesuai dengan kepakaran seseorang misalnya bidang pendidikan, 

perbaikan peralatan elektronik maupun bidang yang menyangkut bidang 

otomotif. Dalam permasalahan otomotif, sering kali terjadi kerusakan –

kerusakan mesin yang membutuhkan seorang mekanik untuk memperbaikinya 
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dan sering kali jumlah seorang mekanik tidak sebanding dengan banyaknya 

kendaraan yang bermasalah, sehingga akan memerlukan waktu yang tidak sedikit 

untuk menganalisa dan memperbaikinya. Namun dengan adanya sistem ini, maka 

akan memudahkan seorang mekanik untuk mengambil kesimpulan mengenai 

masalah yang dihadapi dengan bantuan sebuah sistem pemberian pernyataan dan 

panduan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan para pakar sebenarnya yang 

tersimpan di dalam memori tersebut. Dengan adanya bantuan kepakaran seperti 

ini, diagnosis yang tepat mampu diberikan dengan cepat dan pantas, terutama 

jika terdapat perbedaan pendapat di antara mekanik yang menangani suatu 

masalah. Hal ini terlihat pada Kaisar Motor Pangkalpinang.

Dari latar Belakang tersebut Penulis Berencana membuat Penelitian yang 

berjudul “Sistem Pakar Troubleshooting Kerusakan Motor Pada Kaisar Motor 

Pangkalpinang”.

2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1) Seringkali mekanik harus mengecek kembali motor selanjutnya yang harus 

diservice sehingga pekerjaan menjadi tidak efisien.

2) Ketika ada mekanik baru, seringkali mekanik yang sudah berpengalaman 

harus kembali menjelaskan bagian mana dari motor yang harus diservice.

3. Batasan Masalah

Dalam penulisan ilmiah ini, peneliti akan merumuskan dan membatasi masalah 

yang akan dibahas pada :

1) Lokasi yang diteliti hanya pada Kaisar Motor Pangkalpinang.

2) Aplikasi yang dibuat dikhususkan untuk membantu mekanik dalam 

mengambil analisa.
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3) Aplikasi dibuat untuk menganalisa permasalahan yang terjadi pada motor –

motor Kaisar.

4. Metode Penelitian

Dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan metode :

1) Wawancara          

Wawancara dilakukan baik dengan seorang pakar dan seorang pemakai 

kendaraan sepeda motor untuk mendapatkan data-data yang nantinya berguna 

dalam pembuatan program sistem pakar. 

2) Studi Kepustakaan  

Pengumpulan data dengan mempelajari teori-teori yang mempunyai kaitan 

dengan masalah pembuatan sistem pakar.

5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan ilmiah ini adalah:

1) Untuk memudahkan mekanik Kaisar Motor Pangkalpinang dalam 

menganalisa kerusakan yang terjadi.

2) Mengefisiensikan waktu mekanik untuk memperbaiki motor yang rusak.

6. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN 

Pada BAB ini disajikan Latar Belakang, Permasalahan, Perumusan Masalah, 

Kerangka Pemikiran, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian dan Sistematika 

Penulisan. 
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BAB II LANDASAN TEORI

Pada BAB ini disajikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan fakta 

atau kasus yang sedang dibahas. Disamping itu juga dapat disajikan mengenai 

berbagai asas atau pendapat yang berhubungan dan benar-benar bermanfaat 

sebagai bahan untuk melakukan analisis terhadap fakta atau kasus yang sedang 

ditiliti pada BAB IV. 

BAB III PERANCANGAN SISTEM

Bab ini menyajikari secara sederhana langkah-langkah penelitian yang 

dilakukan. Dalam BAB ini diketengahkan antara lain identifikasi masalah, pohon 

pelacakan, rule, konseptualisasi dan formalisasi, Rule, Metode forward 

chainning. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

BAB ini menjelaskan tentang hasil perancangan sistem yang nantinya ada 

interaksi antarmuka sistem dengan pemakai. Disini terdapat lingkup bahasa 

pemrogramman, spesifikasi hardware dan software.

BAB V PENUTUP 

BAB ini merupakan kristalisasi dari semua yang telah dicapai di pada masing-

masing BAB sebelumnya. Tersusun atas Kesimpulan dan Saran.


