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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG  

Seiring berkembangnya pengetahuan, kemampuan dan kebutuhan manusia, mesin 

sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Home appliances adalah salah satu 

mesin yang sangat bermanfaat dalam membantu meringankan beban pekerjaan manusia. 

Home appliances bermacam-macam jenisnya, diantaranya yaitu mesin cuci, air 

conditioner, refrigerator, magic com, setrika, dan peralatan rumah tangga lainnya yang 

membutuhkan energi listrik. 

CV NR Elektronik Pasuruan adalah Authorized Service Station yang bergerak 

dalam bidang jasa perbaikan perangkat elekronik audio video dan home appliances. CV 

NR Elektronik adalah CV yang ditunjuk oleh beberapa perusahaan elektronik 

internasional untuk menyediakan jasa perbaikan perangkat elektronik yang diproduksi 

oleh perusahaan-perusahaan tersebut. CV NR Elektronik juga menerima para siswa SMK 

yang telah bekerjasama untuk melakukan Praktek Kerja Industri (PRAKERIN) di CV NR 

Elektronik. 

Permasalahan khusus yang ada pada CV NR Elektronik adalah kurang optimalnya 

kegiatan PRAKERIN siswa SMK di CV NR Elektronik. Para siswa tersebut kurang 

berperan dalam  kegiatan utama CV NR Elektronik sehingga patut disayangkan jika 

setelah melakukan PRAKERIN mereka tidak berhasil mencapai target yang telah 

ditetapkan oleh masing-masing sekolah asalnya. Mesin cuci adalah salah satu perangkat 

elektronik yang belum memiliki tekhnisi tetap di CV NR Elektronik. Sehingga 

diharapkan para siswa PRAKERIN dapat menangani perbaikan mesin cuci secara 

langsung tanpa harus ada teknisi yang mengawasi dan membimbing para siswa 

dikarenakan keterbatasan teknisi yang ada di CV NR Elektronik. 

Pembuatan aplikasi panduan trouble shooting mesin cuci 2 tabung ini akan 

diimplementasikan untuk membimbing para siswa PRAKERIN untuk melakukan praktek 

perbaikan mesin cuci 2 tabung secara mandiri tanpa harus ada tekhnisi yang mengawasi 

sehingga dengan adanya aplikasi ini, siswa PRAKERIN diharapkan dapat sedikit 
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membantu dan mengurangi pekerjaan para tekhnisi khususnya di bagian mesin cuci 2 

tabung ini. 

Metode forward chaining digunakan dalam aplikasi ini karena aplikasi ini 

menggunakan data berupa fakta sebagai masukan (input) untuk mencari suatu keputusan 

atau hasil. Fakta masukan dari aplikasi ini berupa gejala kerusakan dan kondisi 

komponen mesin cuci tersebut untuk ditentukannya proses perbaikan atau pergantian 

komponen yang bermasalah sebagai keputusannya. Pemilihan metode forward chaining 

ini berdasarkan referensi jurnal milik Dhramawan Hadi Santoso dan Harjono yang 

berjudul “Mendiagnosa Kerusakan Handphone Menggunakan Aplikasi Sistem Pakar 

(Identity the  Mobile Phone’s Damage Type Using Expert System)” [1].  

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin membuat aplikasi panduan 

trouble shooting mesin cuci 2 tabung dengan menggunakan metode forward chaining 

tersebut. 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Adapun masalah-masalah yang akan diseleseikan pada Tugas Akhir ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Bagaimana cara membantu siswa SMK agar kegiatan PRAKERIN para siswa 

dapat optimal di CV NR Elektronik ? 

b. Bagaimana cara membuat aplikasi yang dapat membantu dan memudahkan siswa 

PRAKERIN dalam melakukan perbaikan mesin cuci 2 tabung ? 

1.3 TUJUAN 

a. Membangun sistem yang dapat memandu siswa PRAKERIN agar kegiatan 

PRAKERIN mereka dapat optimal dengan membuat mereka bekerja secara 

mandiri.  

b. Merancang dan mengimplementasikan sistem yang dapat memberikan suatu 

solusi dan membantu siswa PRAKERIN dalam melakukan perbaikan mesin cuci 

2 tabung. 

1.4 BATASAN MASALAH 

Batasan masalah pada Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 

a. Aplikasi ini dirancang berbasis desktop menggunakan bahasa pemrograman 

JAVA dan database MySQL. 
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b. Aplikasi digunakan untuk panduan siswa SMK dalam perbaikan mesin cuci 2 

tabung di CV NR Elektronik. 

1.5 METODOLOGI PENELITIAN 

Adapun tahap-tahap dalam melakukan perancangan dan pembuatan aplikasi ini 

antara lain sebagai berikut : 

1.5.1 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah metode yang dilakukan oleh penulis guna mendapatkan 

data-data yang dibutuhkan guna mengetahui pemecahan dari permasalahan yang terjadi 

antara lain : 

a. Observasi 

Penulis akan melakukan observasi di CV NR Elektronik yang berada di Kota 

Pasuruan Jawa Timur dan melakukan wawancara serta praktek perbaikan mesin 

cuci 2 tabung secara mandiri.  

b. Wawancara 

Penulis akan melakukan wawancara dengan pakar/tekhnisi untuk mengetahui 

masalah serta solusinya yang akan digunakan sebagai acuan dalam implementasi 

system. 

c. Studi Pustaka 

Penulis akan melakukan pengumpulan bahan-bahan dan pemantapan materi yang 

berkaitan dengan Tugas Akhir ini melalui literature-literatur yang sudah ada serta 

berkualitas dan terpercaya. 

1.5.2 Metode Pembuatan 

Dalam pembuatannya, penulis menggunakan metode SDLC (System Development 

Life Cycle) dengan model waterfall melalui tahap-tahap seperti berikut : 

a. Analisa Kebutuhan 

Melakukan analisa dan pengumpulan informasi yang dibutuhkan dalam 

perancangan dan pembuatan system. 

b. Desain Sistem dan Software 

Mendesain system yang akan dibangun antara lain desain interface serta alur 

bagaimana aplikasi itu akan berjalan serta dapat memudahkan user dalam 

pengoperasiannya. 
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c. Implementasi 

Melakukan implementasi dari desain yang sudah dibuat sebelumnya. 

d. Testing Sistem 

Melakukan pengujian system dengan black box testing. 

1.5.3 Penyusunan Laporan 

Pembuatan laporan adalah tahap akhir dari tahap-tahap sebelumnya yaitu dimulai 

dari analisa dan perancangan system sampai system tersebut siap digunakan.  

1.5.4 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan pada skripsi ini disusun dalam sistematika sebagai 

berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang terkait dengan system yang akan 

dirancang, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan system pakar, komponen-komponennya 

serta tahapan-tahapannya, algoritma forward chaining, bahasa pemrograman JAVA yang 

digunakan dan database MySQL. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini menjelaskan tentang pembuatan desain dan perancangan program aplikasi 

meliputi analisa sistem, penerapan metode forward chaining dan rancangan interface. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini menjelaskan tentang implementasi serta hasil aplikasi yang akan dibuat 

dan melakukan pengujian aplikasi untuk mengetahui apakah aplikasi dapat berjalan 

sesuai dengan perancangan.  

BAB V PENUTUP  

Bab ini berisi kesimpulan tentang perancangan sistem, hasil pengujian, dan saran 

yang diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan pembuatan aplikasi selanjutnya. 

   

 


