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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

 
 
Pada bab ini akan membahas tentang latar belakang perancangan dan 

pembuatan sistem pakar diagnosa kerusakan komputer. 

 

1.1. Latar Belakang 

Penggunaan komputer sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan 

sehari-hari, sudah sangat banyak orang yang memamfaatkan komputer untuk 

melakukan pekerjaan, hiburan, mencari ilmu dan banyak hal lainnya. Tingginya 

tingkat pemamfaatan komputer berbanding terbalik dengan pengetahuan 

pengguna mengenai masalah teknis komputer, padahal komputer bisa saja 

mengalami permasalahan kapanpun dan dapat mengganggu aktifitas para 

pengguna komputer. 

Mendiagnosa dan memperbaiki kerusakan komputer biasanya dilakukan 

oleh teknisi, sehingga butuh biaya dan waktu lebih agar komputer bisa dipakai 

kembali. Kerusakan komputer seringkali tidak terlalu berat dan dapat diperbaiki 

sendiri serta tidak perlu bantuan teknisi akan tetapi ketidaktahuan dari pengguna 

awam membuat permasalahan yang ringan menjadi memakan banyak waktu dan 

biaya. 

Berdasarkan permasalahan diatas, dibutuhkan aplikasi sistem pakar yang 

dapat memberikan pengetahuan untuk menangani masalah yang timbul dari 

kerusakan komponen komputer. Aplikasi yang dibuat harus mampu mengganti 

peran teknisi komputer untuk memberikan solusi melalui diagnosa yang dilakukan 

oleh aplikasi.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijabarkan pada bagian 1.1, 

maka dapat dirumuskan permasalahakan sebagai berikut : 

1. Bagaimana membuat aplikasi sistem pakar yang memiliki pengetahuan seperti 

pakar dalam mendiagnosa kerusakan hardware komputer ? 
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2. Bagaimana membuat aturan untuk pencarian solusi dalam sistem pakar agar 

solusi yang dihasilkan tepat? 

3. Bagaimana membuat aplikasi yang dapat ditambah pengetahuannya agar 

selalu dapat mengikuti perkembangan pengetahuan hardware komputer ? 

 

1.3. Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah yang dijabarkan pada bagian 1.2, dapat 

disimpulkan tujuan pembahasan sebagai berikut : 

1. Membuat aplikasi sistem pakar dengan memasukkan pengetahuan-

pengetahuan yang diketahui pakar ke dalam aplikasi. 

2. Membuat aturan pencarian solusi yang tepat sesuai dengan fakta-fakta yang 

dimasukkan kedalam sistem. 

3. Membuat aplikasi yang dapat memasukkan pengetahuan baru kedalam sistem, 

sehingga pengetahuan yang diketahui sistem dapat dikembangkan. 

 

1.4. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Aplikasi yang dihasilkan adalah aplikasi berbasis desktop. 

2. User menjawab pertanyaan yang diberikan oleh sistem hanya dengan jawaban 

Ya atau Tidak. 

3. Hasil diagnosa dapat disimpan. 

4. Perangkat yang dapat didiagnosa adalah Personal Computer yang 

menggunakan form factor ATX (Advanced Technology eXtended) 

5. Administrator harus memahami model sistem pakar 

  

1.5. Sistematika Laporan 

 

Sistematika penyajian yang digunakan dalam laporan penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

1. BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini membahas mengenai uraian mengenai Latar Belakang, Rumusan 

Masalah, Tujuan Pembahasan, Batasan Masalah dan Sistematika Penyajian. 
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2. BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas mengenai teori-teori yang digunakan dalam penulisan 

Tugas Akhir ini. Teori yang didapat pada bab ini adalah melalui internet dan 

buku. 

3. BAB III ANALISIS DAN RANCANGAN SISTEM 

Bab ini membahas secara lengkap mengenai analisis, gambaran 

keseluruhan, desain perangkat lunak yang terdiri dari pemodelan perangkat 

lunak, disain penyimpangan, dan disain antarmuka. 

4. BAB IV PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK 

Bab ini terdiri atas implementasi hasil rancangan dari bab III, yaitu 

implementasi class/modul, implementasi penyimpanan data, dan implementasi 

antarmuka. 

5. BAB V TESTING DAN EVALUASI SISTEM 

Bab ini terdiri atas Rencana Pengujian dan Pelaksanaan Pengujian yang 

menggunakan metode Black Box. 

6. BAB VI SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi simpulan dan saran untuk sistem ini yang dapat digunakan 

untuk perkembangan aplikasi. 


	BAB I  PENDAHULUAN
	1.1. Latar Belakang
	1.2. Rumusan Masalah
	1.3. Tujuan
	1.4. Batasan Masalah
	1.5. Sistematika Laporan


