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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada bulan Juli 2017, penjualan mobil tercatat sebanyak 84.905 unit, 

yang menunjukkan terjadinya peningkatan sebanyak 27,92 persen 

dibandingkan penjualan pada bulan sebelumnya yang tercatat sebanyak 

66.370 unit. Selama periode Januari-Juli 2017, penjualan mobil melebihi 

618.808 unit atau lebih besar 4,17 persen dibandingkan penjualan pada 

periode yang sama tahun lalu. Berdasarkan data yang dihimpun CNN 

Indonesia, penjualan mobil pada Juli masih didominasi oleh produksi mobil 

keluaran Toyota dengan angka 31.803 unit atau 37,45 persen dari total 

penjualan (Galih Gumelar, 2017). 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi mengapa mobil buatan 

negara Jepang lebih laris daripada mobil buatan negara lain seperti Eropa 

dan Amerika. Faktor itu antara lain reliabilitas, durabilitas mobil Jepang 

yang dapat dikatakan lebih unggul berdasarkan penelitian pasar dari 

berbagai badan peneliti. Namun, yang menjadi keunggulan dari mobil 

dengan merek dari Toyota dari mobil buatan Jepang lainnya adalah karena 

harga suku cadang dari mobil Toyota dapat dikatakan lebih terjangkau 

dibandingkan mobil buatan negara lain, misalnya Jerman. Selain itu, 

perbaikannya juga relatif mudah. Di Indonesia, bengkel resmi Toyota 

merupakan bengkel dengan penyebaran terluas dan terbanyak. Nilai tambah 

lainnya adalah mobil Toyota bahkan bisa dilakukan service bukan di 
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bengkel resmi.  Kemudian hal lain yang menarik dari mobil buatan Jepang 

ini juga adalah harga jual kembalinya yang tinggi. 

(rentalmobilyogyakarta.net, n.d.) Sehingga secara garis besar, merek dari 

besar Toyota menawarkan kemudahan bagi para konsumen di Indonesia 

yang hendak memiliki kendaraan mobil. 

Tetapi karena kemudahan itu, banyak pengguna awam yang tidak 

memperhatikan perawatan dari kendaraan mobil merek daria. Semua barang 

yang digunakan pasti akan mengalami kerusakan atau masalah, termasuk 

mobil. Salah satu kerusakan yang sering dialami oleh mobil adalah 

terjadinya mesin mobil mati saat tengah dijalankan dan tidak bisa 

dinyalakan. Dalam bahasa teknis, permasalahan ini disebut dengan yang 

namanya Engine Stall. 

Maka dari itu, dibuatlah gagasan penelitian pembuatan sistem pakar 

ini untuk diharapkan dapat membantu pengguna mobil umum dalam 

mengidentifikasi akar dari permasalahan engine stall tersebut agar dapat 

menjadi acuan bagi pengguna maupun pihak bengkel untuk membuat 

keputusan sehingga waktu perbaikan menjadi lebih efektif dan efisien serta 

menghemat biaya.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan diatas, maka rumusan 

masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana cara merancang aplikasi sistem pakar berbasis android untuk 

memprediksi kerusakan pada mesin mobil sebagai pendukung 

keputusan pengguna mobil Toyota Avanza? 

 

1.3 Ruang Lingkup 

Peneliti membuat beberapa batasan ruang lingkup penelitian untuk 

mengarahkan penyusunan dan penelitian tugas akhir ini: 

- Pembentukan fakta dan aturan sistem pakar menggunakan software 

CLIPS, lalu diimplementasikan pada aplikasi Android. 

- Kendaraan yang diteliti merupakan mobil dengan merek dari Jepang 

yaitu Toyota Avanza tahun produksi 2012 sampai 2016 bertransmisi 

otomatis. 

- Sistem Pakar ini dirancang khusus untuk memprediksi kerusakan pada 

wilayah mesin mobil saja apabila terjadi kerusakan berupa mesin mobil 

mati di tengah jalan atau yang disebut dengan engine stall. 

- Penyusunan fakta, aturan, dan ilmu berasal dari observasi dan hasil 

wawancara terhadap teknisi mobil sebagai pakar. 
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1.4 Tujuan Penulisan Tugas Akhir 

Tujuan dari penelitian “RANCANG BANGUN APLIKASI 

SISTEM PAKAR BERBASIS ANDROID UNTUK PREDIKSI 

KERUSAKAN PADA MESIN MOBIL TOYOTA AVANZA” adalah 

untuk menghasilkan sebuah aplikasi sistem pakar yang dapat membantu 

pengguna awam mobil mendeteksi kemungkinan kerusakan pada mesin 

kendaraan merek daria. 

 

1.5 Manfaat Penelitian Tugas Akhir 

Manfaat dari penulisan tugas akhir ini adalah: 

1. Untuk Penulis 

Penulis bisa mendapatkan pengalaman membuat aplikasi mobile 

sistem pakar berbasis android, menambah pengetahuan di bidang 

otomotif terutama pada mesin mobil dan juga sebagai syarat kelulusan. 

 

2. Untuk Masyarakat 

Manfaat yang didapatkan oleh masyarakat adalah dengan adanya 

aplikasi sistem pakar ini, diharapkan dapat membantu pemilik 

kendaraan mobil dalam mendeteksi jenis kerusakan ketika terjadi 

permasalahan pada wilayah mesin mobil sehingga dapat mempersingkat 

waktu pemeriksaan oleh bengkel / teknisi dan menghemat biaya yang 

dikeluarkan. 
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1.6 Metodologi Pelaksanaan Tugas Akhir 

Dalam penulisan tugas akhir ini, metodologi yang akan digunakan secara 

berurutan adalah: 

1. Studi literatur 

Dalam tahap ini peneliti mempelajari jurnal dan artikel dengan 

maksud untuk memperoleh pengetahuan yang berhubungan 

dengan topik pada Tugas Akhir. Peneliti juga menambah 

pengetahuan yang sudah dimiliki dengan membaca buku 

panduan montir dan memahami dengan baik bagaimana 

rangkaian proses atau cara kerja mesin dan transmisi mobil 

otomatis agar dapat menggali pengetahuan yang lebih dalam saat 

melakukan tahap observasi. 

2. Observasi  

Dalam tahap ini peneliti juga menambah pengetahuan yang 

sudah dimiliki dengan melakukan observasi dan melakukan 

wawancara dengan montir bengkel yang dalam penelitian ini 

disebut sebagai pakar.  

3. Perancangan Desain Sistem  

Setelah mendapat seluruh pengetahuan yang dibutuhkan, 

peneliti menerjemahkan fakta – fakta tersebut menjadi sebuah 

pohon keputusan / decision tree dalam software CLIPS. Setelah 

pengujian menggunakan software CLIPS dinilai benar, pohon 
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keputusan tersebut diadopsi kedalam sebuah rancangan aplikasi 

mobile berbasis android. 

4. Pengujian Aplikasi 

Setelah aplikasi telah dibuat, peneliti melakukan uji coba 

aplikasi untuk menguji akurasi dari aplikasi dan sistem pakar 

yang dibuat terhadap kejadian nyata di lapangan. 

5. Penulisan laporan 

Setelah pengujian berjalan dengan baik, peneliti membuat 

laporan akan hal yang sudah dikerjakan dan dihasilkan selama 

penelitian ini. 

 

1.8 Sistematika Penulisan Tugas Akhir 

Penulisan laporan tugas akhir ini tersusun dalam 6 (enam) bab dengan 

sistematika penulisan sebagai berikut: 

  

BAB I Pendahuluan 

Bab pendahuluan berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

ruang lingkup, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi 

pelaksanaan, dan sistematika dari penelitian Rancang Bangun 

Aplikasi Sistem Pakar Berbasis Android untuk Mendeteksi 

Kerusakan pada Mesin Mobil Toyota Avanza. 
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BAB II Landasan Teori 

Landasan Teori mendefinisikan mengenai teori – teori yang 

digunakan sebagai dasar dalam penelitian ini untuk memperjelas 

ruang lingkup yang diteliti, untuk merumuskan hipotesis dan 

menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan menggunakan data 

secara ilmiah. Adapun yang dibahas dalam bab ini adalah mengenai 

Sistem Pakar, CLIPS, Android, Android Studio, Pohon Keputusan, 

dan Kendaraan Mobil. 

  

BAB III Analisis & Desain 

Berisikan mengenai hasil dari observasi dan wawancara yang telah 

dilakukan. Pada bab ini juga akan menampilkan dan  menjelaskan 

desain dari sistem aplikasi sistem pakar yang akan dibuat secara 

menyeluruh berdasarkan teori – teori yang telah dibahas pada bab 

sebelumnya. Pada bab ini juga menjelaskan hubungan antara 

penelitian rancang bangun ini dengan nilai entrepreneurship yang 

telah diajarkan di Universitas Ciputra selama ini.   

  

BAB IV Implementasi 

Pada bab ini berisi mengenai penjelasan dari hasil pengolahan 

arsitektur sistem CLIPS, dan arsitektur sistem aplikasi mobile 

berbasis android yang telah dibangun. 
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BAB V Hasil Pengujian 

Bab ini menjelaskan tentang hasil implementasi, yaitu uji coba 

aplikasi yang telah dibangun terhadap kejadian nyata di lapangan. 

Dari hasil ini pula peneliti dapat memaparkan kelebihan dan 

kekurangan dari metode penelitian yang digunakan maupun aplikasi 

yang dibuat. 

  

BAB VI Kesimpulan dan Saran 

Bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang dapat diambil 

dari penelitian tugas akhir ini. 

1.9 Company Profile 

NT atau Noble Tech adalah sebuah perusahaan yang dibangun pada 

November 2017 dan bergerak dalam bidang penyedia jasa konsultasi dan 

pengembangan software maupun website. Noble Tech dibangun dengan 

tujuan memberikan solusi dan hasil terbaik bagi klien dalam pengembangan 

sistem informasi dan teknologi. 
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Gambar 1. 1 Logo Company Profile 

Visi : Untuk menjadikan Noble Tech sebagai perusahaan konsultan dan 

pengembang IT pilihan bagi klien yang professional dan kompetitif. 

 

Misi : 

1. Memberikan layanan, hasil, dan solusi terbaik bagi klien 

2. Mendengarkan dan memenuhi kebutuhan klien dengan seksama dan 

sepenuh hati 

3. Mengutamakan layanan efektif dan efisien 

4. Bekerja berdasarkan standar internasional 

  


