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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 Sistem pakar dikembangkan sejalan dengan adanya teknologi informasi. 

Pembangunan sistem pakar bertujuan sebagai sarana bantu untuk memberikan 

solusi di dalam kehidupan kita. Salah satu contohnya adalah kasus kerusakan 

kamera Digital Single Lens Reflex atau DSLR. Benda tersebut merupakan benda 

elektronik yang bisa saja rusak, mengalami gangguan maupun mengalami 

masalah tertentu. Banyak sekali faktor penyebab kerusakan pada kamera yang 

mengakibatkan pengguna mengalami kesulitan untuk memperbaikinya. Untuk 

menangani hal tersebut, biasanya pengguna menyerahkan kepada teknisi sehingga 

membutuhkan biaya, waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Saat ini teknisi 

membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendiagnosa kerusakan kamera, 

bahkan teknisi sering sekali menunda pekerjaannya hanya untuk menghasilkan 

solusi dari kerusakan kamera.  

 Oleh karena itu, pada penelitian ini akan dibangun sistem pakar 

identifikasi kerusakan kamera digital single lens reflex(DSLR) menggunakan 

metode certainty factor agar membantu pengguna awam untuk mendapatkan 

solusi dengan cepat. 
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1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka yang menjadi 

rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana membangun sistem pakar 

identifikasi kerusakan kamera Digital Single Lens Reflex(DSLR) menggunakan 

metode Certainty Factor. 

 

1.3. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam penelitian ini akan dibatasi beberapa permasalahan, 

yang akan menjadi fokus dalam pembahasan meliputi: 

1. Sistem pakar yang akan dibuat digunakan untuk mengidentifikasi 

kerusakan dan memberikan solusi perbaikan pada semua seri kamera 

DSLR merk Canon. 

2. Metode yang digunakan dalam menentukan kepastian kerusakan 

kamera yaitu metode Certainty Factor (CF). 

3. Jenis kerusakan yang dibahas pada sistem ini ada 6 jenis kerusakan 

dengan 30 gejala kerusakan pada kamera DSLR.  

4. Sistem pakar identifikasi kerusakan kamera dibuat berbasis web 

menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL. 

5. Sumber pengetahuan dan pembangunan sistem pakar diperoleh dari 

teknisi Matamalam Photography. 
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1.4. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah membangun sistem pakar menggunakan 

metode certainty faktor dengan tujuan memberikan informasi kepada pengguna 

kamera DSLR penyebab kerusakan kamera dan memberikan solusi untuk 

mengatasi masalah tersebut. 


