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BAB V 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1.1 Pendekatan Sistem 

Pendekatan sistem yang dilakukan adalah : 

1. Analisis Kebutuhan 

Pada  tahap  ini  ditentukan  user  dan kebutuhan  user. User dari  sistern  adalah  scmua  pihak  

yang rnemerlukan  informasi  tentang  kerusakan  notebook.  Proses  yang  diinginkan  oleh  

user  adalah proses pemeriksaan yang efisien dan elektif untuk dapat mengidentifikasikan 

kerusakan notebook  sejak dini.  Dari permasalahan tersebut, maka diputuskan untuk membuat 

suatu sistem pakar untuk aplikasi diagnosa kerusakan pada notebook. 

2. Akuisisi Pengetahuan 

Sumber pengetahuan untuk membangun sistem pakar identifikasi kerusakan PC berasal dan 

buku referensi dan ahli dalam bidang kerusakan PC.  Metode  akuisisi  pengetahuan  yang  

dilakukan  adalah  wawancara, diskusi miasalah dan deskripsi masalah tentang pola berpikir 

ahli mulai dan pendeteksian gejala, serta penentuan penyebab dan penentuan pemecahan 

masalah. Dalam  melakukan  diagnosa  terhadap  kerusakan  PC  dan  sebuah  PC  diperlukan 

pengetahuan mengenai: 

a. Bagaimana urutan proses pemeriksaan terhadap kerusakan PC.  

b. Gejala apa yang ditimbulkan dan masing-masing kerusakan PC 

3. Identifikasi Sistem 

Sistem pakar diagnosa kerusakan PC berfungsi untuk memberikan  solusi bagi permasalahan 

pengguna PC.  Proses  diagnosa  yang  dilakukan  pertama  kali  adalah  proses  pemeniksaan  

umum  kemudian dilanjutkan  dengnn  proses  pemeriksaan  seluruh  komponen/  part  PC   

 

1.2 Rancang Bangun Sistem 

a. Flowchart  
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Dalam mencari penyebab gangguan PC akan dimulai dengan memberikan pertanyaan mengenai 

gangguan yang dialami atau dengan memberikan daftar macam kerusakan sehingga diperoleh 

suatu diagnosa kerusakan dan hasil akhir kesimpulan kerusakan PC  tersebut. Proses pelacakan 

kedepan (forward chaining) pada sistem analisa kerusakan mesin secara umum dapat digambarkan 

seperti gambar 5.1 

 

Gambar 5. 1 Proses Pelacakan Forward Chaining 

 

 

Gambar 5.2 merupakan flowchart pencarian kesimpulan tentang kerusakan PC dengan 

menggunakan data dari basis pengetahuan. 
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Gambar 5. 2  Pencarian kesimpulan  tentang kerusakan PC 

 

b. Perancangan Database 

Terdapat beberapa tabel yang digunakan pada aplikasi ini, yaitu  tabel Knowlegde yang 

merupakan basis pengetahuan, tabel Solusi yang merupakan tabel solusi , dan tabel Working yang 

merupakan tabel  referensi. Struktur database terlihat pada gambar 5.3 
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Gambar 5. 3 Struktur Database Knowledge 

 

c. Basis Pengetahuan 

Basis  pengetahuan  memperoleh pengetahuan dari pakar dan atau sumber  

dokumen lainnya. Pengetahuan yang masih menggunakan bahasa alami ini harus dibawa  

ke bahasa yang dimengerti komputer. Tahap pengembangan basis pengetahuan meliputi :  

1. Mendefinisikan  kemungkinan penyelesaian. Dalam tahap ini yang dilakukan adalah 

menentukan domain pengetahuan ke dalam daftar kemungkinan penyelesaian jawaban, 

pilihan atau rekomendasi lain.   

2. Mendefinisikan data masukan. Dalam  tahap ini yang dilakukan adalah identifikasi dan 

mendaftar semua data yang diperlukan sistem.   

3. Membuat matrik akuisisi pengetahuan. Dalam hal ini yang dilakukan adalah membuat 

akuisisi basis pengetahuan pengetahuan berbentuk sebuah matrik.  Isi tabel knowledge 

tentang troubleshooting PC, Gambar 5.4 merupakan tabel  basis pengetahuan yang 

digunakan untuk memberikan solusi kerusakan PC 

 

Gambar 5. 4 Tabel Basis Pengetahuan 
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d. Rancangan Form  

Berikut ini adalah rancangan tampilan Aplikasi Konsep Sistem Pakar Untuk Troubleshooting PC .       

1. Form Utama 

Merupakan form utama seperti terlihat pada gambar 5.5 , form pakar ini adalah form yang 

digunakan oleh user sebagai media komunikasi pengganti pakar untuk mencari tahu kerusakan 

dan cara penanganannya. 

 

Gambar 5. 5  Desain Form Utama 

 

 
Pengkodean  form utama dapat dilihat pada gambar 5.6 berikut ini : 
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Gambar 5. 6 Segmen Program Form Utama 

 

2. Form Diagnosa 

Form Diagnosa, gambar 5.7 merupakan rancangan form yang digunakan untuk menampilkan 

pertanyaan- pertanyaan yang harus di jawab oleh user. Pertanyaan yang diajukan mengarah pada 

kerusakan PC yang telah terjadi. 
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Gambar 5. 7  Desain Form Diagnosa 

 

Pengkodean form diagnosa dapat  dilihat pada gambar 5.8 berikut ini , 

 
Gambar 5. 8  Segmen Program Diagnosa 

 

 

3. Form Editing Knowledge 
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Form editing knowledge,  gambar 5.9 merupakan form yang digunakan untuk mengedit basis 

pengetahuan yaitu menambah, menghapus atau mengkoreksi data pengetahuan. 

 

Gambar 5. 9 Desain  Form Editing Knowledge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengkodean form editing knowledge atau  basis pengetahuan dapat dilihat pada gambar 9.10 

berikut ini. 
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Gambar 5. 10  Segmen Program Form Edit Knowlegde 

 

4. Form Solusi 

Form solusi, gambar 5.11,  ini digunakan untuk menampilkan solusi kerusakan PC. Selain 

menampilkan solusi perbaikan, juga bisa diketahui alasan suatu  solusi  ditampilkan, dengan 

tombol button ‘Alasan’. 
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Gambar 5. 11 : Desain Form Solusi  

 

Pengkodean form solusi dapat dilihat pada gambar 5.12 berikut ini 

 

Gambar 5. 12  Segmen Program Solusi 
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5.3. Implementasi Sistem  

Pada tahap ini, desain sistem yang telah dibuat akan diimplementasikan. Pertanyaan-pertanyaan 

yang ditampilkan pada form harus dijawab, untuk menelusuri masalah yang sedang dihadapi. 

Salah satu kasus yang dihadapi adalah sistem operasi yang tidak berjalan dengan baik.  Langkah-

langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Program pertama memunculkan form utama dapat dilihat pada gambar  5.13 yang berisi dua 

command button yang berisi Diagnosa, Edit Knowledge. 

 

Gambar 5. 13  Form Utama 

 

2. Klik button Diagnosa pada Form Utama dapat dilihat gambar 5.14, ditampilkan pertanyaan 

pertama ‘Ápakah Power On?’, dibagian bawah ada persetujuan Ya dan Tidak. Jika komputer 

tidak ada power, maka klik Tidak jika ada power klik Ya. Dipilih ‘Ýa’,  
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Gambar 5.14   Form Diagnosa,Pertanyaan 1 

 

3. Pertanyaan kedua dapat dlihat pada gambar 5.15 menampilkan pertanyaan,  ‘Ada bunyi Beep, 

Led nyala atau Pesan kesalahan?’,  kemudian klik Ya. 

 

Gambar 5.15  Form Diagnosa, Pertanyaan ke 2 

 

4. Pertanyaan ketiga dapat dlihat pada gambar 5.16 menampilkan pertanyaan, ‘Ada Video?’ Klik 

tombol button Ya. 
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Gambar 5.16  Form Diagnosa,Pertanyaan 3 

 

5.Pertanyaan keempat dapat dlihat pada gambar 5.17 menampilkan pertanyaan ditampilkan, 

‘Loading SO?’ Klik tombol button ‘Tidak’. 

 

Gambar 5.17  Form Diagnosa,Pertanyaan 4 

 

 

 

6. Pertanyaan kelima dapat dlihat pada gambar 5.18 menampilkan pertanyaan ‘Ada pesan dari 

system?’. Pada kasus ini jawaban adalah tidak , kemudian klik ‘Tidak’. 
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Gambar 5.18  Form Diagnosa,Pertanyaan 5 

 

7. Setelah pertanyaan-pertanyaan ditampilkan , maka selanjutnya ditampilkan form Solusi  seperti 

yang terlihat pada gambar 5.19 yaitu langkah yang disarankan ‘Install Ulang Sistem 

Operasinya…’ 

 

Gambar 5.19  Form Solusi 

 

8. Solusi ditampilkan berdasarkan alasan-alasan sesuai dengan metode forward chaining Gambar 

5.20  menampilkan form Alasan untuk solusi yang ditawarkan. 
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Gambar 5.20  Form Alasan 

 

 


