
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.   Latar Belakang  

Dizaman modern ini makin berkembang alat transportasi darat berupa 

mobil yang banyak dijumpai di berbagai tempat, salah satu merk yang sering 

dijumpaiadalah mobil jenis toyota rush dimana mobil jenis toyota termasuk toyota 

rush menurut sumber yang dipercayai mengalami peningkatan penjualan tiap 

tahun mencapai 5.6% (pertumbuhan penjualan anatara agustus 2013 hingga awal 

tahun 2014)[1]. Semakin berkembangnya mobil jenis ini, membuat banyak 

bengkel yang didirikan jika mempunyai seorang ahli memperbaiki kerusakan 

sistem kelistrikan mobil toyota rush akan dijejali dengan banyak pelanggan. 

Hal itumembuat banyak sekali orang yang mempunyai mobil jenis ini 

ingin mempunyai keahlian sendiri dalam hal memperbaiki mobilnya sendiri. 

Karenajika sewaktu waktu mobil jenis ini mengalami kerusakan pada sistem 

kelistrikantidak akan mengalami antrian yang panjangdi bengkel khusus mobil 

dan bisa menghemat waktu dalam memperbaiki mobil jenis ini, atau pemilik 

sendiri ingin memperbaiki sendiri mobilnya karena malas atau sayang terhadap 

uang yang di bayarkan ke bengkel.  

Namun keahlian untuk menjadi montir mobil pada sistem kelistrikan jenis 

ini bukan perkara mudah, ada suatu teori yang harus diketahui oleh pemilik mobil 

agar sewaktu memperbaiki mobil si pemilik mengetahui secara pasti jenis 

kerusakan yang dialami mobil tersebut berdasar fakta gejala kerusakan yang telah 

di dapatnya. 

Maka dari itulah muncul ide dari penulis untuk mengangkat tema 

pembuatan aplikasi dalam penelitian tugas akhir, khususnya pembuatan aplikasi 

tentang deteksi kerusakan sistem kelistrikan pada mobil jenis toyota rush. 

Diharapkan nanti aplikasi ini dapat setidaknya membantu pemilik yang 

ingin membenahi sistem kelistrikan mobil jenis toyota rush miliknya sendiri agar 

dalam proses pembenahan kerusakan padayang dialami mobilnya tersebut dapat 

secara dini dapat diketahui dan tidak salah posisi. Dan tidak malah membuat 

mobil toyota rushnya semakin rusak. 
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Maka dari itu penulis mengambil judul penelitian tugas akhir ”Sistem 

Pakar Pendeteksi Kerusakan Sistem Kelistrikan Pada Mobil Jenis Toyota Rush 

dengan Menggunakan metode Fuzzy Simple Additive Weight Method (SAW)”. 

yang dirancang menggunakan Netbeans 7.0,denganbahasa 

pendukungpemrograman Java dan database Mysql. 

 

1.2.   Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa 

permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 

a. Bagaimana merancang dan membuat Aplikasi Sistem Pakar Pendeteksi 

Kerusakan Sistem Kelistrikan Pada Mobil Jenis Toyota Rush dengan 

Menggunakan metode Fuzzy Simple Additive Weight Method (SAW) 

menggunakan bahasa pemrograman java dan database Mysql? 

b. Bagaimana mengimplementasikan Sistem Pakar Pendeteksi Kerusakan 

Sistem Kelistrikan Pada Mobil Jenis Toyota Rush dengan Menggunakan 

metode Fuzzy Simple Additive Weight Method (SAW) ? 

c. Bagaimana menguji aplikasi “Sistem Pakar Pendeteksi Kerusakan Sistem 

Kelistrikan Pada Mobil Jenis Toyota Rush dengan Menggunakan metode 

Fuzzy Simple Additive Weight Method (SAW)? 

 

1.3.   Tujuan 

Adapun tujuan dari penyusunan tugas akhir yang akan dibangun dijelaskan 

seperti di bawah ini : 

a. Merancang dan membuat Aplikasi Sistem Pakar Pendeteksi Kerusakan 

Sistem Kelistrikan Pada Mobil Jenis Toyota Rush dengan Menggunakan 

metode Fuzzy Simple Additive Weight Method (SAW) menggunakan 

bahasa pemrograman java dan database Mysql 

b. Mengimplementasikan Sistem Pakar Pendeteksi Kerusakan Sistem 

Kelistrikan Pada Mobil Jenis Toyota Rush dengan Menggunakan metode 

Fuzzy Simple Additive Weight Method (SAW)  
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c. Menguji aplikasi “Sistem Pakar Pendeteksi Kerusakan Sistem Kelistrikan 

Pada Mobil Jenis Toyota Rush dengan Menggunakan metode Fuzzy 

Simple Additive Weight Method (SAW) 

 

1.4.   Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang diambil dari rumusan masalah yang sudah 

dijelaskan di atas adalah senagai berikut : 

a. Materi gejala kerusakan sistem kelistrikan didapat dari bengkel Mobil Jaya 

Abadi. 

b. Proses penentuan kerusakan system kelistrikan menggunakan metode 

penghitungan Fuzzy Simple Additive Weight Method (SAW). 

c. Dalam proses pengembangan Aplikasi, peneliti memakai sistem operasi 

Windows. Peneliti belum mencoba kompatibilitas program pada sistem 

operasi selain Windows. 

d. Media tidak berkedudukan untuk menggantikan fungsi montir, karena 

sifatnya hanya sebagai pembantu meneliti kerusakansystem kelistrikan 

pada mobil jenis Toyota Rush saja.  

 

1.5.   Metodologi 

Tugas akhir ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 

a. Studi Literatur 

Pada bagian ini dipaparkan teori-teori serta pustaka yang dipakai 

pada waktu penelitian. Teori-teori ini diambil dari buku-buku dan bengkel 

Mobil Jaya Abadi, Buku Pemrograman menggunakan Netbeans, buku 

Fuzzy Simple Additive Weight Method (SAW), serta bahasa pemrograman 

Java dengan menggunakan database Mysql. 

b. Analisa dan Perancangan System 

Tahap analisa dan perancangan system merupakan tahapan untuk 

melakukan analisa data-data, konsep, alur kerja sistem dan pembuatan 

Aplikasi Sistem Pakar Pendeteksi Kerusakan Sistem Kelistrikan Pada 

Mobil Jenis Toyota Rush dengan Menggunakan metode Fuzzy Simple 

Additive Weight Method (SAW) dengan menggunakan Netbeans. 
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c. Implementasi 

Mengimplementasikan rancangan yang telah dibuat yaitu Aplikasi 

Sistem Pakar Pendeteksi Kerusakan Sistem Kelistrikan Pada Mobil Jenis 

Toyota Rush dengan Menggunakan metode Fuzzy Simple Additive Weight 

Method (SAW). dengan menggunakan bahasa pemrograman Java  dengan 

platform Netbeans serta database Mysql.  

d. Pengujian dan Evaluasi 

Melakukan serangkaian pengujian system, apakah pembuatan 

system sudah sesuai dengan konsep dan rancangan yang diinginkan. Dan 

melakukan pencarian error atau kekurangan pada implementasi system 

untuk selanjutnya dilakukan perbaikan. 

e. Penyusunan Laporan Tugas Akhir 

 Pada tahap ini akan disusun buku untuk melakukan dokumentasi 

dari pengerjaan tugas akhir. Dokumentasi tersebut agar memudahkan 

pengembangan aplikasi dikemudian hari. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

 Penulisan dalam tugas akhir ini, terbagi menjadi: 

 BAB I PENDAHULUAN 

 Memuat latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan, 

batasan masalah, metodologi pengerjaan dan sistematika penulisan. 

 BAB II LANDASAN TEORI 

 Membahas teori-teori yang mendukung dalam pembuatan game 

edukasi ini. 

 BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

 Membahas tentang proses analisa dan perancangan system. 

 BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

 Membuat hasil pengujian aplikasi dan pembahasan terhadap 

system yang telah dibuat. 

 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 Memuat kesimpulan dan saran-saran. 
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