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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 
Informasi untuk membantu mendiagnosa tentang kerusakan kendaraan bermotor sangatlah penting bagi pemakai kendaraan bermotor.Salah satu hal penting yang perlu diketahui oleh pemakai kendaraan bermotor adalah kerusakan-kerusakan ringan yang dapat diperbaiki sendiri tanpa perlu dibawa ke bengkel. Kerusakan-kerusakan tersebut bisa disebabkan karena spart part yang sudah aus karena pemakaian dalam jangka waktu lama, atau disebabkan oleh faktor lain, ini adalah hal kecil yang sangat perlu diketahui pengguna kendaraan bermotor apabila sewaktu-waktu terjadi kerusakan dalam perjalanan dan jauh atau tidak ada bengkel.
Sejalan dengan perkembangan teknologi komputer khususnya kecerdasan buatan, komputer telah banyak digunakan sebagai alat bantu diagnosa, sistem diagnosa merupakan salah satu bidang aplikasi sistem pakar yang mencoba meniru dalam pengambilan keputusan oleh seorang pakar dalam melakukan diagnosa apa-apa yang diamati. Dalam penelitian ini akan dijelaskan tentang berbagai jenis kerusakan pada kendaraan bermotor yang disebabkan oleh spart part yang aus atau factor lain dengan menggunakan metode kepastian CF ( Certainty Factor ). Aplikasi yang akan dikembangkan menggunakan interface visual agar lebih mudah digunakan oleh siapapun yang mempunyai kendaraan bermotor dan sebagai salah satu wadah informasi untuk mendiagnosa tentang kerusakan kendaraan bermotor khususnya sepeda motor.
1.2 Rumusan Permasalahan
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan :
Bagaimana membangun sebuah aplikasi sistem pakar dengan desain menggunakan pohon keputusan dan menggunakan representasi pengetahuan dalam bentuk kaidah produksi dan metode kepastian yang dipakai adalah Certainty Factor (CF). Dan akan dibangun menggunakan software pemrograman Microsoft visual basic 6.0 dan database yang digunakan adalah Microsoft Access 2003. 


      1.3 Ruang Lingkup 
Dalam penelitian ini permasalahan akan dibatasi pada beberapa hal berikut:
	Pembuatan aplikasi sistem pakar sebagai alat bantu melakukan diagnosa dengan domain permasalahan pada kerusakan mesin kendaraan bermotor khususnya sepeda motor 4 tak.
	Basis pengetahuan dan basis aturan dengan penalaran berbasis aturan serta metode kepastian certainty factor.
	Domain permasalahan mencakup semua jenis kendaraan sepeda motor tanpa memperhatikan vendor tertentu.

1.4 Tujuan Penelitian
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:
	Membuat desain dan program aplikasi sistem pakar untuk mendiagnosa kerusakan mesin pada kendaraan bermotor.
	Menerapkan metode dalam sistem pakar agar dapat melakukan diagnosa pada kerusakan mesin kendaraan bermotor.


