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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu cabang dari ilmu komputer yang berkembang saat ini adalah 

kecerdasan buatan (Artificial Intellegance) dan salah satu alasan pesatnya 

perkembangan dari kecerdasan buatan yaitu agar mesin (komputer) bisa 

melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia.             

Salah satu bidang dari kecerdasan buatan tersebut yaitu di bidang sistem pakar 

(expert sistem), yang memanfaatkan komputer sebagai basis pengetahuan untuk 

mempermudah dalam menghasilkan informasi. Yang mana basis pengetahuan 

tersebut adalah dengan memanfaaatkan pengetahuan dan pengalaman dari seorang 

pakar. Dengan kata lain sistem pakar merupakan suatu program komputer yang 

dibuat dengan bahasa pemrograman tertentu dan di desain untuk menyelesaikan 

masalah tertentu dengan sebaik-baiknya, layaknya seorang pakar.  

Sistem pakar dibuat bertujuan untuk dapat menyelesaikan masalah yang 

cukup rumit yang sebenarnya hanya bisa diselesaikan oleh para ahli. LAN (Local 

Area Network) adalah suatu media transmisi bersama serta rangkaian hardware 

dan software untuk antarmuka perangkat menjadi media serta mengatur akses 

menuju media tersebut dengan tepat. Local area network dapat dibedakan dari 

jenis jaringan lainnya berdasarkan tiga karakteristik, yaitu: ukuran, teknologi 

transmisi dan topologinya dan dikarenakan sangat kompleksnya gangguan pada 
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LAN serta dikarenakan terbatasnya jumlah IT Support yang ada, maka dibutuhkan 

suatu sistem yang dapat menangani dan membantu user dalam menyelesaikan 

masalah tersebut.  

Selain itu dengan adanya sistem tersebut diharapkan user bisa belajar dan 

menambah pengetahuan dan pengalamannya di bidang network troubleshooting, 

selain itu dengan adanya sistem pakar ini diharapkan mampu meringankan beban 

kerja dari IT support. Seiring dengan berjalannya penggunaaan LAN pada 

kehidupan sehari-hari, tidak terlepas dari kerusakan baik itu human eror atau 

kerusakan sistem pada sistem kerja LAN itu sendiri. Pengguna LAN baru 

menyadari kerusakan setelah LAN tidak beroperasi sebagaimana mestinya oleh 

karena itu dalam penggunaaannya kemungkinan besar membutuhkan perawatan 

berkala misalnya, kegagalan koneksi ke jaringan, request time out, Perangkat hub 

atau switch bermasalah, network cable is Unplugged, icon LAN missed, sharing 

printer error, dan tidak mempunyai gambaran mengapa hal tersebut terjadi.  Hal 

inilah yang mendorong pembangunan sistem pakar mengindentifikasi kerusakan 

pada LAN menggunakan metode forward chaining.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah yang akan 

dibahas yaitu bagaimana membuat aplikasi sistem pakar untuk identifikasi 

gangguan pada local area network. 
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1.3 Ruang Lingkup   

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di sebutkan, maka batasan dalam 

penelitian ini sebagai berikut : 

1. Sistem pakar yang dibangun hanya untuk mengidentifikasi kerusakan pada 

local area network. 

2. Sumber pengetahuan diperoleh dari teknisi dan buku-buku mengenai local 

area network. 

3. Metode inferensi pada sistem pakar ini menggunakan metode Forward 

Chaining  dengan menggunakan faktor ketidakpastiaan Certainty Factor.  

4. Aplikasi ini hanya untuk mengatasi alat bantu sekunder untuk 

meringankan  beban kerja dari IT Support dan bukan ditujukan sebagai 

rujukan utama dalam identifikasi gangguan gangguan pada local area 

network. 

1.4 Tujuan  

Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi adalah membangun Sistem 

Pakar untuk mengidentifikasi gangguan pada local area network 

menggunakan metode forward chaining berbasis web. 

1.5 Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk membantu teknisi dalam 

mengidentifikasi kerusakan pada LAN dengan sistem pakar berbasis web. 

 

 


