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BAB 1
PENDAHULUAN

Latar belakang Masalah
       Kemajuan pada bidang teknologi informasi, khususnya komputer, pada masa sekarang membawa pengaruh dan mempunyai andil yang cukup besar terhadap berjalannya segala macam aktifitas kepentingan hidup manusia, mulai dari komputer dapat menguasai segala macam pemunculan teknologi baru akhir-akhir ini, hingga sampai pada penyelesaian masalah manusia yang bersifat kompleks, kondisi seperti ini terkadang bisa menjadikan komputer sebagai acuan terhadap tindakan yang diambil manusia dan secara tidak sadar menjadikan ketergantungan bagi manusia pada teknologi yang dihasilkan komputer sebagai alternatif solusi untuk berbagai masalah yang dihadapinya karena dirasa teknologi komputer cenderung memang berperan penting terhadap masalah yang mereka miliki.
       Seiring dengan kemajuan perangkat keras yang dimunculkan melalui komputer,   perangkat lunak yang dihasilkan juga membawa pengaruh penting dalam berbagai bidang, tidak hanya bidang teknologi informasi, tapi juga bidang-bidang umum yang dirasa dapat dipecahkan dengan teknologi komputer yang diterjemahkan ke dalam bentuk aplikasi komputer, seperti bagaimana komputer mengambil sebuah keputusan seperti manusia untuk pemecahan masalah dalam bidang tertentu dalam lingkup tak terbatas.
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       Berkaitan dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, semakin meningkatnya peredaran penggunaan alat komunikasi misalnya telepon genggam atau telepon seluler, maka tingkat kesulitan atau permasalahan yang dihadapi terkadang merupakan suatu hal yang harus segera memerlukan penanggulangan, apalagi jika kerusakan yang terjadi berhubungan dengan peripheral yang harus membutuhkan penanganan ahli di bidangnya, tentu akan menghambat aktifitas komunikasi pada tingkat konsumer ponsel, setidaknya konsumer mengetahui sejauh mana tingkat kerusakan yang dihadapi alat komunikasi yang sedang digunakannya.
       Ilmu yang mempelajari cara membuat komputer dapat bertindak dan memiliki kecerdasan seperti manusia disebut kecerdasan buatan (Artificial Intellegence) (Turban, 1995). Bidang-bidang yang termasuk dalam kecerdasan buatan antara lain: Penglihatan Komputer (Computer Vision), Pengolahan Bahasa Alami (Natural Language Processing), Robotika (Robotics), Sistem Syaraf Buatan (Artificial Neural Systems) dan Sistem Pakar (Expert Systems).
       Berhubungan dengan masalah ini, penerapan aplikasi komputer dalam bentuk sistem yang dapat memberikan solusi atau disebut sebagai sistem yang mempunyai basis pengetahuan pada bidang artificial intelligent atau kecerdasan buatan dalam bentuk “Sistem Berbasis Pengetahuan untuk diagnosa kerusakan ponsel” diharapkan menjadi jawaban untuk menemukan pemecahan masalah kerusakan ponsel yang dihadapi.

Maksud
       “Sistem berbasis pengetahuan untuk diagnosa kerusakan ponsel” ini adalah suatu bentuk aplikasi sistem pakar untuk menncari penyelesaian masalah yang berhubungan dengan kerusakan ponsel yang sedang dihadapi kemudian menemukan solusi perbaikan untuk kemungkinan kerusakan ponsel.

Tujuan
       Pembuatan aplikasi “Sistem Berbasis Pengetahuan untuk Kerusakan Ponsel” ini adalah untuk menyediakan informasi kerusakan ponsel dan menyediakan fasilitas konsultasi guna membantu pemakai ponsel mengidentifikasi dan berusaha mengetahui kerusakan ponsel.

Pokok Masalah
       Pokok masalah yang dikerjakan berupa memeriksa gejala kerusakan, mengidentifikasi kerusakan, menemukan kemungkinan jawaban kerusakan dari gejala yang muncul dan mencari solusi untuk kemungkinan kerusakan yang teridentifikasi. dengan menggunakan metode pelacakan dengan bahasa pemrograman turbo prolog 2.0 dengan depth first search forward chaining.

Batasan Masalah
       Kerusakan ponsel yang diidentifikasi dalam sistem aplikasi ini dibatasi hanya pada kerusakan hardware ponsel dengan mengidentifikasi gejala yang tampak yang ditimbulkan oleh kerusakan fungsi kerja (yang dapat dilihat oleh pengguna), dengan studi kasus ponsel tipe Nokia seri 3315 atau di bawahnya. Kerusakan mencakup kerusakan switch antena, kerusakan mikrofon, ganngguan dan kerusakan dan pada fungsi keypad, gangguan dan kerusakan fungsi kerja baterai, kerusakan komponen suara ponsel, gangguan komponen getar, gangguan dan kerusakan LCD, gangguan komponen simcard, gangguan dan kerusakan fungsi kerja CPU ponsel.


Sistematika Penulisan
       Sistematika penulisan skripsi ini disusun dan dibagi ke dalam 5 bab, yaitu :
BAB 1    Pendahuluan
Isi bab ini mencakup latar belakang masalah atau persoalan, maksud atau pengertian judul, tujuan pembuatan aplikasi sistem berbasis pemgetahuan untuk diagnosa kerusakan ponsel, pokok masalah yang dikerjakan, batasan masalah dan sistematika penulisan tiap bab.
BAB 2    Landasan Teori
Bab ini berisi definisi sistem pakar, klasifikasi kerusakan ponsel dan sekilas tentang bahasa pemrograman turbo prolog 2.0
BAB 3    Analisis dan Perancangan
Bab ini menguraikan tentang definisi sistem, sistem pendukung berupa perangkat keras maupun perangkat lunak yang digunakan dalam pengolahan sistem berbasis pengetahuan untuk diagnosa kerusakan ponsel ini, representasi pengetahuan pakar, tabel keputusan dan pohon keputusan.
BAB 4    Implementasi dan Pembahasan
Bab ini diuraikan lebih lanjut tentang bagaiman sistem memprose dan penerapan sistem pakar dalam mendiagnosa kerusakan ponsel, pengujian dengan beberapa gejala hingga menemukan kemungkinan kerusakan berupa hipotesa dan alternatif solusi yang dihasilkan
BAB 5     Kesimpulan dan Saran
Bab ini memberikan kesimpulan dari keseluruhan isi tulisan dan beberapa saran untuk pengembangan aplikasi ini lebih lanjut.


