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BAB 5
PENUTUP

Kesimpulan
Aplikasi sistem berbasis pengetahuan untuk diagnosa kerusakan pada ponsel ini secara tidak langsung diharapkan dapat menjadi media informasi dan penanganan masalah kerusakan yang dihadapi ponsel dalam studi kasus kerusakan yang terbatas pada jenis ponsel tertentu, dengan adanya program aplikasi ini juga diharapkan membantu pengguna ponsel yang mengalami masalah pada ponsel mereka dan juga teknisi ponsel guna membantu memperbaiki kerusakan ponsel. Dalam banyak hal program aplikasi ini masih terdapat banyak kekurangan disamping kelebihan yang dimiliki.
       Kelebihan dari Sistem berbasis Pengetahuan diagnosa kerusakan ponsel ini antara lain :
	Mampu mengidentifikasi kerusakan yang ada pada ponsel dengan batasan tertentu secara interaktif antara pengguna dengan sistem komputer

Memberikan informasi kepada pengguna sistem yang berupa diagnosa hasil kerusakan, penyebab dan solusi dari kerusakan yang teridentifikasi.
	Sistem ini menggunakan proses penalaran maju (forward chaining) dimana system mencari berdasarkan pelacakan maju hingga menemukan hasil kerusakan yang tepat.
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	Data-data dalam aplikasi ini disimpan dalam sebuah basis pengetahuan dimana data-data tersebut dapat dilakukan proses update data secara langsung, bukan melalui source code program, data dapat ditambah, dihapus sehingga memungkinkan untuk data dalam basis pengetahuan tersebut selalu diperbarui.
	Dapat sebagai media pembelajaran dalam bidang ponsel khususnya dalam penanganan masalah kerusakan ponsel.
       Kekurangan dari sistem berbasis pengetahuan untuk diagnosa kerusakan ponsel ini antara lain :
	Menu yang ditampilkan dalam aplikasi sangat terbatas, sehingga informasi yang ditampilkan masih terbatas.

Interface atau tampilan aplikasi dilihat kurang menarik
	Masalah kerusakan ponsel yang dibahas kurang meluas, hanya terbatas pada satu kerusakan jenis ponsel tertentu saja.
	Metode pelacakan kerusakan ponsel terbatas pada pelacakan maju saja.
	Sistem yang dibuat belum menggunakan metode faktor kepastian, sehingga masih sulit memastikan berapa besar kemungkinan kerusakan yang dialami ponsel.

Saran
       Untuk pengembangan aplikasi sistem berbasis pengetahuan untuk diagnosa kerusakan ponsel ini pada pengembangan selanjutnya dapat dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal berikut :
	Menambah menu untuk memperbanyak informasi.
	Interface dalam program aplikasi dibuat lebih menarik.
	Memperluas bahasan masalah kerusakan ponsel, untuk ponsel jenis yang lain.
Program aplikasi dibuat dengan menggunakan faktor kepastian


