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BAB I
PENDAHULUAN


Latar belakang masalah
Perkembangan komputer dewasa ini  telah mengalami banyak perubahan yang sangat pesat, seiring dengan kebutuhan manusia yang semakin banyak dan kompleks. Komputer yang pada awalnya hanya digunakan oleh para akademisi dan militer, kini telah digunakan secara luas di berbagai bidang. Hal ini mendorong para ahli untuk semakin mengembangkan komputer agar dapat  membantu kerja manusia. Kecerdasan buatan atau  artificial intelligence merupakan bagian dari ilmu komputer yang membuat agar mesin (komputer) dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia. Sistem cerdas (intelligent system) adalah sistem yang dibangun dengan menggunakan teknik-teknik  artificial intelligence. Salah satu yang dipelajari pada kecerdasan buatan adalah teori kepastian dengan menggunakan teori Certainty Factor (CF) .
Sistem Pakar  (Expert System) adalah program berbasis pengetahuan yang menyediakan solusi-solusi dengan kualitas pakar untuk masalah-masalah dalam suatu  domain yang spesifik. Sistem pakar merupakan program komputer yang meniru proses pemikiran dan pengetahuan pakar dalam menyelesaikan suatu masalah tertentu. Sistem pakar sudah banyak dikembangkan salah satunya adalah untuk kepentingan komersial, karena sistem pakar dipandang sebagai salah satu sarana penyimpanan pengetahuan pakar dalam bidang tertentu ke dalam program komputer sedemikian rupa sehingga dapat memberikan keputusan dan melakukan penalaran secara cerdas. Salah satu implementasi sistem pakar adalah dapat dipergunakan sebagai sarana konsultasi tentang permasalahan yang terjadi pada hardware printer berdasarkan tingkat kebutuhan yang terjadi kemudian di lakukan penganalisisan. Analisis permasalahan ini menggunakan representasi pengetahuan dari sumber ahli perbaikan hardware ini yang dalam hal ini berlaku sebagai pakar.
Hal inilah yang menyebabkan diambilnya judul pada tugas akhir yaitu “Sistem Pakar Troubleshooting Printer Canon”

Rumusan Masalah
Adapun yang menjadi pokok masalah dari latar belakang di atas adalah membuat program  aplikasi yang mampu mengidentifikasi jenis kerusakan printer beserta dengan kerusakan komponen yang dapat diakses melalui web sehingga dapat membantu para teknisi pemula dalam perbaikan printer canon.

Ruang Lingkup
Lingkup permasalahan yang diteliti meliputi:
	Sistem ini berbasis web. 

Diasumsikan bahwa data dimasukkan oleh orang yang mengetahui masalah pada printer canon seri tertentu. 
Sistem ini menganalisa gejala kerusakan pada hardware printer dengan merk canon. 
Sumber pengetahuan diperoleh dari pakar, buku-buku, dan  e-book yang mendukung. 
Metode yang digunakan dalam penyelesaian masalah ini adalah metode Certainty Factor.
	Menghasilkan solusi berdasar gejala yang tersimpan pada rule di database.
Penjelasan diagnosa secara umum dengan multimedia berdasarkan solusi yang didapat.

Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah:
	Membuat aplikasi yang mampu mengidentifikasi jenis troubleshooting printer dengan melihat gejala yang tampak berbasis Web.
	Mempermudah dan membantu kerja dari teknisi dalam meperbaiki kerusakan yang terdapat pada printer.


