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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan  teknologi  informasi  telah menjadi sebuah bagian yang 

susah untuk dipisahkan di era seperti sekarang ini. Dengan adanya kemajuan 

teknologi yang semakin pesat, berpengaruh pula pada perkembangan laptop saat 

ini.  

Seiring dengan perkembangan teknologi, penggunaan laptop dalam 

kehidupan sehari-hari pun semakin tinggi, sehingga kemungkinan kerusakan 

laptop yang terjadi akan meningkat. Permasalahan  kerusakan laptop menjadi 

masalah yang cukup rumit dikarenakan komponen-komponen laptop yang 

terbilang kecil dan sensitif. Mengingat banyaknya pengguna laptop yang kurang 

memiliki pengetahuan tentang laptop, khususnya dalam mengetahui kerusakan 

laptop. Oleh karena itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat membantu pengguna 

untuk dapat mendiagnosa kerusakan laptop yang terjadi dengan memanfaatkan 

teknologi saat ini. 

Salah satu pemaanfaatan teknologi yang dapat mengatasi masalah diatas 

adalah dengan mengimplementasikan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) 

untuk berusaha mengadopsikan pemikiran dan pengetahuan manusia ke dalam 

program komputer, agar program komputer dapat menyelesaikan masalah seperti 

yang biasa dilakukan oleh para ahli atau pakar. Salah satu cabang dari Kecerdasan 

Buatan (Artificial Intelligence) adalah Sistem Pakar (Expert System). Sistem Pakar 

(Expert System) adalah suatu aplikasi komputer yang ditujukan untuk membantu 

pengambilan keputusan atau pemecahan persoalan dalam bidang yang spesifik 

dengan menggunakan pengetahuan dan metode analisis yang telah didefinisikan 

terlebih dahulu oleh pakar yang sesuai dengan bidang keahliannya. 

Peneliti akan membangun suatu aplikasi sistem pakar yang dapat 

melakukan diagnosa kerusakan laptop dengan menggunakan metode Certainty 

Factor. Aplikasi ini terdiri dari aplikasi android  yang dapat digunakan pengguna 
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untuk memasukan gejala-gejala kerusakan laptop yang dialaminya, dan nantinya 

data ini akan dikirim ke web server yang nantinya akan melakukan proses 

perhitungan menggunakan metode Certainty Factor dan hasil perhitungannya 

akan dikirimkan kembali ke android pengguna.  

Penulis mendapat referensi untuk membuat aplikasi sistem pakar ini dari 

beberapa penelitian terdahulu diantaranya, Penelitian sebelumnya dari Saiful Rizal 

dan Rini Agustina pada tahun 2016 dengan judul “Sistem Pakar Diagnosis 

Kerusakan Komputer Dengan Metode Forward Chaining Dan Certainty Factor” 

dimana hasil dari penelitian ini adalah sistem diagnosis kerusakan menggunakan 

metode Forward Chaining Dan Certainty Factor dapat digunakan sebagai salah 

satu cara untuk mendiagnosis kerusakan pada komputer. Sistem 

diimplementasikan dengan menggunakan gejala kerusakan komputer dengan 

memberikan nilai densitas yang digunakan sebagai ukuran untuk perhitungan 

dalam menentukan kerusakan[1]. Penelitian selanjutnya dari Mario Nur De 

Laurdes Making dan Edi Iskandar pada tahun 2016 dengan judul “Sistem Pakar 

Diagnosa Kerusakan Laptop Berbasis Android Dengan Metode Certanty Factor” 

dimana hasil dari penelitian ini adalah perangkat lunak yang dihasilkan mampu 

mendiagnosa kerusakan laptop berdasarkan gejala yang dimasukkan dan dapat 

memberikan data mengenai kerusakan berupa nama dan definisi kerusakan, 

penyebab, solusi yang dilengkapi dengan nilai persentase dari kerusakan 

tersebut[2]. Kemudian penelitian yang lain juga dilakukan oleh Candra Kirana, 

Harrizkie Arie Pradana dan Rahmat Sulaiman pada tahun 2019 dengan judul 

“Sistem Diagnosis Penyakit Usus Menggunakan Metode Certainty Factor” 

dimana hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan hasil implementasi dan 

evaluasi sistem maka dapat disimpulkan bahwa sistem yang dibangun dapat 

digunakan oleh tenaga medis dan juga penderita untuk mengenali penyakit usus 

dengan tingkat akurasi 99,82%[3]. Penelitian selanjutnya dari Haris Pramudia dan 

Adi Nugroho pada tahun 2017 dalam penelitian yang berjudul “Sistem Informasi 

Kerusakan Laptop Menggunakan Metode Naive Bayes”. Hasil dari penelitian ini 

adalah sistem diagnosis kerusakan laptop menggunakan metode Naive Bayes 

dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk mendiagnosis kerusakan laptop. 



 

3 
 

Sistem diimplementasikan dengan menggunakan gejala kerusakan laptop dengan 

memberikan nilai densitas yang digunakan sebagai ukuran untuk perhitungan 

dalam menentukan kerusakan[4]. Kemudian penelitian yang lain juga dilakukan 

oleh Haryono Yusman, Rusdi Efendi dan Funny Farady Coastera pada tahun 2017 

yang berjudul “Sistem Pakar Deteksi Kerusakan Dini Pada Mesin Mobil Toyota 

Dengan Metode Certainty Factor Berbasis Android”. Berdasarkan hasil 

implementasi dan evaluasi sistem maka dapat disimpulkan bahwa aplikasi yang 

dibangun dapat digunakan oleh pengguna mobil Toyota untuk mendiagnosa 

kerusakan mobil sebelum melakukan pemeriksaan lebih lanjut ke showroom[5]. 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti akan melakukan penelitian 

yang berjudul “Penerapan Algoritma Certainty Factor Pada Aplikasi Sistem 

Pakar Kerusakan Laptop Berbasis Android”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat masalah yang ada, yaitu: 

1. Bagaimana cara membantu pengguna laptop untuk mengetahui 

kerusakan laptop dan mengetahui penyebab kerusakan laptop? 

2. Bagaimana penerapan metode Certainty Factor dalam pembuatan 

aplikasi sistem pakar diagnosa kerusakan laptop? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penilitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan  permasalahan  yang  diteliti, maka maksud dari penulisan   

Tugas Akhir ini adalah membangun sebuah aplikasi sistem pakar untuk 

mendiagnosis dan memberikan informasi penyebab kerusakan pada laptop. 
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1.3.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam tugas akhir ini adalah agar memberi 

kemudahan bagi pengguna untuk mengetahui masalah dan mengetahui penyebab 

mengenai kerusakan laptop pengguna melalui diagnosa yang dilakukan pada 

aplikasi tersebut. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Permasalahan yang ditemukan dibatasi oleh hal-hal berikut ini: 

1. Sistem Pakar ini hanya menggunakan metode Certainty Factor. 

2. Sistem Pakar ini hanya membahas kerusakan laptop.  

3. Sistem pakar ini menggunakan aplikasi web sebagai web server dan 

aplikasi android sebagai antarmuka pengguna. 

4. Aplikasi ini hanya dapat dijalankan pada android versi 8.0 (Oreo). 

5. Untuk menjalankan aplikasi ini direkomendasikan menggunakan 

smartphone dengan RAM minimal 2 GB. 

6. Aplikasi ini tidak membahas sistem keamanan. 

7. Aplikasi ini hanya mendiagnosis kerusakan laptop dengan sistem 

operasi windows. 

8. Pengujian kerusakan pada aplikasi ini ketika laptop berada dalam 

kondisi terhubung dengan sumber daya listrik. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pembahasan, keseluruhan perancangan sistem 

aplikasi ini dibagi menjadi lima bab dengan pokok pikiran dari sub-sub bab 

sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini membahas tentang latar belakang penulisan laporan, rumusan 

masalah, batasan masalah, manfaat serta tujuan penelitian dan sistematika 

penulisan. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini, peneliti menjelaskan berbagai landasan teori yang berkaitan 

dengan topik penelitian yang dilakukan serta teori-teori pendukung sesuai 

dengan topik penelitian.  

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang tinjauan umum yang menguraikan gambaran 

tentang metodologi penelitian. 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan membahas mengenai analisa permasalahan, proses 

bisnis yang terkait dengan topik penelitian, berbagai perancangan sistem 

dan perancangan layar pada sistem. 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini peneliti menarik kesimpulan dari keseluruhan bab, serta 

memberi beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi 

perkembangan sistem. 


