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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi saat ini membawa pengaruh luar biasa bagi gaya hidup 

setiap orang. Terutama dibidang teknologi informasi baik dari segi perangkat keras 

maupun perangkat lunak. Seperti halnya perkembangan komputer saat ini sangat 

mengesankan, dulu komputer hanya digunakan untuk keperluan kantor. Sekarang 

sudah berkembang ke berbagai bidang seperti game, design, multimedia. komputer 

dulu hanya bisa digunakan di atas meja atau sering disebut komputer desktop 

(komputer duduk).  

Dengan berkembangnya zaman dan pola pikir  manusia semakin maju, munculah 

konsep dimana komputer tidak hanya digunakan di atas meja saja, tetapi dapat 

digunakan berpindah pindah tempat. Banyak alasan kenapa laptop (komputer jinjing) 

banyak digemari, karena memiliki mobilitas yang tinggi dan harganya semakin 

terjangkau. Banyak para pengguna laptop (komputer jinjing) menyelesaikan 

permasalahan pada laptop (komputer jinjing) itu sendiri. Pada umumnya kerusakan 

laptop (komputer jinjing), merupakan kasus yang paling sering ditemukan disetiap 

kantor/perusahaan maupun perseorangan. Kerusakan-kerusakan ini bisa dapat 

menimbulkan kegelisahan ataupun kerugian bagi pengguna laptop (komputer jinjing). 

Jadi kerusakan-kerusakan tersebut harus memerlukan penanganan yang cepat dan 

benar. 

Sistem pakar timbul karena adanya permasalahan pada suatu bidang khusus yang 

spesifik dan user menginginkan suatu solusi dari permasalahan tersebut diselesaikan 

mendekati cara-cara pakar dalam menyelesaikan masalah. Sehingga sistem pakar ini 

diharapkan dapat menekan waktu dan biaya untuk mengatasi masalah-masalah 

kerusakan laptop (komputer jinjing).
[7]

 

Sistem yang dihasilkan diharapkan dapat memperbaiki kinerja perbaikan laptop 

(komputer jinjing) secara optimal. Termasuk juga sebagai media informasi bagi 

perusahaan dalam melakukan usaha perbaikan sekaligus membantu technical support. 
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Selain itu dalam hal ini sistem pakar dapat dijadikan bahan perbandingan bagi teknisi 

reparasi dalam melakukan diagnosa kerusakan laptop (komputer jinjing), serta 

berperan bagi siswa/mahasiswa sebagai bahan pembelajaran di bidang ilmu komputer 

[8]
 

Pada penelitian ini akan dibangun sebuah sistem pakar dalam rangka 

mengevaluasi proses akuisisi pengetahuan yang dilakukan dalam bangun basis 

pengetahuan yang mengimplementasikan metode Certainty Factor. Tujuan dari 

penggunaan metode ini dimaksudkan untuk mengurangi waktu pencarian dari 

penyelesaian masalah. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasar uraian latar belakang di dapat rumusan masalah yaitu : 

1. Bagaimana merancang sistem pakar untuk mendiagnosa kerusakan 

hardware laptop ? 

2. Bagaimana sistem pakar dapat mendeteksi kerusakan hardware laptop ? 

3. Bagaimana mengimplementasikan metode certainty factor dalam sistem 

pakar ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar fokus penelitian ini terjaga , diberikan beberapa batasan sebagai berikut : 

1. Aplikasi hanya digunakan untuk mendiagnosa kerusakan hardware pada 

laptop. 

2. Metode yang digunakan adalah metode certainty factor. 

3. Diagnosa yang diatasi hanya 11 kerusakan. 

4. Database yang digunakan adalah MySQL. 

5. Aplikasi ini hanya berjalan pada Java. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah : 

1. Merancang dan membangun aplikasi sistem pakar diagnosa kerusakan 

hardware laptop. 

2. Menerapkan metode certainty factor untuk diagnosa kerusakan hardware 

laptop. 

 

1.5 Metode Penelitian 

Tahap - tahap yang dilakukan dalam mengerjakan tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut: 

 

a. Fase Analisis 

 Studi literatur 

Pada bagian ini mempelajari berbagai macam literatur yang berkaitan dengan 

rumusan masalah termasuk didalamnya mempelajari metode certainty factor 

untuk sistem pakar.  

 

b. Fase Perancangan Aplikasi 

Pada bagian ini akan dirancang diagram alur untuk pembuatan aplikasi yaitu 

flowchart, use case, activity diagram, dan desain antarmuka aplikasi. 

 

c. Fase Implementasi 

Pada tahap ini perancangan sistem dan perancangan proses yang akan 

diimplementasikan yaitu data masukan, data proses, dan data keluaran. Data 

masukan berupa pilihan gejala kerusakan, data proses berupa diagnosa 

kerusakan menggunakan metode certainty factor, dan data keluaran berupa 

hasil kepastian diagnosa kerusakan berupa prosentase.  
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d. Fase Uji Coba 

Pada tahap uji coba aplikasi, keseluruhan proses coding aplikasi diagnosa 

troubleshooting laptop berjalan di Java menggunakan aplikasi IDE yaitu 

NetBeans dan database yang digunakan yaitu MySQL. Spesifikasi laptop yang 

digunakan untuk menjalankan aplikasi diganosa troubleshooting laptop adalah 

sebagai berikut :  

 Sistem Operasi menggunakan Microsoft Windows 7 Ultimate 64 bit 

 Processor Intel (R) Core (TM) i3-3217U CPU @ 1.80Ghz (4CPUs), 

~1.8 Ghz 

 Memory 4096 MB RAM 

 Intel(R)  HD Graphics 4000 

Untuk uji coba proses diagnosa troubleshooting laptop, pada tahap awal 

admin akan membantu user menjawab pertanyaan dari gejala kerusakan yang 

dialami. Setelah pertanyaan selesai di jawab , maka sistem menghitung dan 

menentukan hasil dari kerusakan tersebut.  

 

e. 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. 

 

1.6 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, metode penelitian dan sistematika penulisan. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas tentang teori-teori yang mendukung perencanaan dan 

pembuatan aplikasi sistem pakar diagnosa troubleshooting laptop menggunakan 

metode certainty factor.  

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bagian bab analisa 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 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Implementasi dan pengujian adalah pembahasan dan pengimplementasian 

program yang meliputi penjelasan-penjelasan tentang sistem dan hasil pengujian 

program. 

BAB V PENUTUP 

Bab terakhir 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. 

DAFTAR PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang referensi - referensi yang telah digunakan selama 

pembuatan tugas akhir ini sebagai acuan yang mendukung. 


