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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah berkembnag sangat cepat 

dan memegang peran yang penting dalam berbagai hal. Kemampuan komputer 

dalam mengingat dan menyimpan informasi dapat dimanfaatkan tanpa harus 

bergantung pada hambatan-hambatan seperti yang dimiliki manusia, misalnya 

saja hambatan lapar, haus, ataupun emosi.  

Dewasa ini, disadari bahwa komputer memiliki kemampuan seperti 

manusia, sehingga manfaatnya dapat di gunakan untuk meningkatakan 

kesejahteraan masyarakan. Namun dapat disayangkan jika computer tersebut 

terdapat kerusakan yang tidak kita ketahui. Kerusakan-kerusakan tersebut 

memerlukan sebuah penanganan yang cepat agar nantinya tidak terjadi 

masalah-malsah yang akan merugikan penguna. Kerusakan yang biasa dialami 

dalam mengoperasikan komputer diantanya terjadi masalah dalam sistem 

operasi Windows, seperti komputer lamaban ketika membaca data, icon-icon 

yang hilang di desktop, sistem crash aplikasi atau file yang tidak dapat 

dijalankan, ataupun muncul pesan kesalahan yang tidak dimengerti, masalah 

masalah yang muncul ini tidak jarang merupakan kendala utama yang 

nantinya mejadi penghambat dalam pekerjaan atau aktivitas yang di lakukan. 

Untuk dapat mengetahui permasalahan tersebut dan memaksimalkan 

kinerja sistem operasi Windows, maka perlu diketahui prinsip kerja dari 

komputer dan peripheral apa saja yang berhubungan dengan komputer. 

Karena gejala kerusakan yang muncul sangatlah beragam, sehingga suatu jenis 

kerusakan akan sulit dibedakan dengan kerusakan yang lain. 

Komputer atau sering kali disebut PC (Personal Komputer) terdiri dari dua 

bagian penting yaitu Perangkat keras (Hardware) dan Perangkat Lunak 

(Software), bagian pertama adalah Hardware komputer berupa alat yang dapat 

di lihat dan dipegang seperti: monitor, keyboard, mouse, printer,CPU (Central 

Processing Unit) dan semua perangkat didalamnya, kerusakan pada perangkat 

keras tidak terlalu mengganggu kinerja komputer kecuali media penyimpanan 

seperti Hardisk atau disket. Bagian kedua yang tidak kalah pentingnya adalah 
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Software yaitu berupa kumpulan instruksi yang berupa kode-kode dalam 

bahasa mesin yangdapat dijalankan oleh sistem komputer, software ini terdiri 

dari sistem operasi dan program aplikasi.Sistem Operasi adalah sekumpulan 

sumber daya untuk memindahkan, menyimpan, memproses data, dan 

mengendalikan fungsi-fungsi tersebut, serta bertanggung jawab mengelola 

semua sumber daya komputer. Program aplikasi adalah sekumpulan instruksi 

yang di jalankan di atas sistem operasi. 

Pada penelitian ini akan membangun sebuah sistem pakar dalam rangka 

mengevaluasi proses akuisisi penetahuan yang dilakukan dalam bangun basis 

pengetahuan yang mengimplementasikan metode forward chaining dan 

backward chaining. Tujuan dari pengunaan dua metode tersebut untuk 

mengurangi waktu pencarian tujuan dari penyelesaian masalah. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana menerapkan sistem pakar di dalam sistem komputer ? 

2. Bagaimana membuat aplikasi sistem pakar troubleshooting personal 

computer yang simple dan mudah di pahami oleh pengguna komputer? 

3. Apakah sistem pakar natinya dapat mendeteksi kerusakan pada 

komputer ? 

4. Bagimna menerapkan forward chaining dan backward chaining dalam 

sistem pakar ? 

 

1.3  Batasan Masalah 

Agar diperoleh hasil  pembahasan yang sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan, maka perlu diberikan batasan-batasan masalah yaitu : 

1. Aplikasi ini hanya berjalan pada Java. 

2. Metode yang digunakan adalah metode  forward chaining dan 

backward chaining. 

3. Rule yang digunakan hanya 10 sampel kerusakan. 

4. Troubleshoot yang diatasi hanya seputar CPU dan Monitor. 
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1.4  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penulis yang ingin dilakukan adalah : 

1. Mengaplikasikan metode forward chaining dan backward chaining 

dalam perancangan sistem pakar. 

2. Mampu memberi solusi pemecahan mengenai permasalahan kerusakan 

pada komputer. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang di dapat dari hasil penelitian ini adalah : 

1 Memudahkan orang awam dalam mencari kerusakan komputer. 

2 Mempermudah dalam pemecahan solusi dari kerusakan computer yang 

di hadapi. 

 

1.6  Metode Penelitian 

Tahap-tahap yang dilakukan dalam mengerjakan tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Fase Perencanaan 

Fase perencanaan terdiri dari beberapa kegiatan, diantaranya : 

1. Studi kelayakan judul 

Pada fase ini, judul yang dipilih sesuai dengan kemampuan dan judul 

telah dikonsultasikan kepada para dosen pembimbing dan disetujui. 

2. Pembuatan proposal 

Tahap selanjutnya adalah dibuat sebuah proposal untuk dilakukan 

pengujian. 

3. Seminar proposal 

Setelah proposal dibuat dan dilakukan pengujian, tahap selanjutnya 

adalah diadakan seminar proposal. 

b. Fase Analisis 

1. Studi literatur 

Pada bagian ini dirancang algoritma sederhana menggunakan metode 

forward chaining dan backward chaing. 
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2. Penyusunan algoritma sederhana dalam pembuatan aplikasi tugas akhir 

ini. 

c. Fase Desain 

1. Desain Masukan (input) 

2. Desain Keluaran (output) 

3. Desain Proses 

4. Desain Tata Muka (interface) 

d. Fase Implementasi 

Aplikasi-aplikasi pendukung dalam pengembangan aplikasi tugas akhir ini 

adalah : 

1. Java SE 6 dan menggunakan editor eclipse. 

2. Rasional Rose, digunakan untuk merancang flowchart. 

3. Power Designer digunakan untuk merancang desain database 

e. Fase Uji Coba 

Pada tahap ini banyak dilakukan pengujian-pengujian terhadap program 

untuk mengetahui tingkat kesalahan dan keberhasilan program dalam 

menentukan gejalan kerusakan yang dialami. 

f. Pembuatan Laporan Tugas Akhir 

Tahap akhir dari keseluruhan fase penyusunan metode penelitian ini 

adalah membuat laporan hasil dari penelitian-penelitian yang dilakukan 

selama proses pembuatan tugas akhir. 

 

1.7  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan laporan tugas 

akhir ini adalah : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan yang ingin dicapai, manfaat penelitian, metode penelitian dan 

sistematika penulisan. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan tentang teori-teori yang mendukung perencanaan 

dan pembuatan aplikasi pendeteksi kerusakan computer mengunakan metode 

forward chaining dan backward chaining. 

 

BAB III DESAIN DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bagian bab Desain dan Perancangan ini membahas mengenai 

perancangan umum maupun uraian-uraian lebih mendalam tentang 

perancangan sistem program dalam pembuatan aplikasi. Uraian perancangan 

data mengenai data masukan (input) dan keluaran (output), perancangan 

proses bagaimana sistem akan berjalan dengan proses-proses tertentu maupun 

perancangan antar muka (interface) dan implimentasi yang akan digunakan 

dalam pembuatan laporan tugas akhir. 

 

BAB IV  HASIL DAN IMPLIMENTASI 

Hasil dan Implimentasi adalah pembahasan dan 

pengimplementasian program yang meliputi penjelasan-penjelasan tentang 

sistem dan  hasil pengujian program. 

 

BAB V PENUTUP 

Bab terkahir ini berisikan kesimpulan-kesimpulan yang didapat 

dari hasil ujicoba berserta analisisnya mengenai keterkaitannya dengan tujuan 

pembuatan program. Selain kesimpulan, bab ini juga berisikan saran-saran 

dari penulis sebagai bahan masukan bagi pengembangan aplikasi ini ke tahap 

yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan. 

 

 

 

 

 


