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BAB III 

ANALISIS DAN DESAIN 

 

3.1 Pakar 

Bapak Sariful Latang atau biasa dipanggil Bapak Sariful adalah kepala 

bengkel sekaligus pemilik dari Bengkel FAST (Fithrah Auto Service Team) 

Surabaya yang terletak pada jalan Jagir Wonokromo. Bapak Sariful merupakan 

mantan teknisi ahli Toyota di Makassar dan telah berpengalaman lebih dari 20 

tahun dalam menangani segala jenis mobil dari merek dari apapun terutama dari 

Toyota. Layanan yang disediakan beliau di bengkelnya sendiri meliputi 

pemeriksaan berkala dengan standar dealer resmi Toyota, spesialis engine tune-

up, engine / ECU scanner, service AC, dan lain – lain. Peneliti memilih Bapak 

Sariful sebagai pakar karena pengalamannya selama lebih dari 20 tahun sebagai 

teknisi ahli Toyota sehingga dapat mendapatkan informasi dan pengetahuan 

yang belum tentu bisa didapatkan melalui sumber lainnya. 
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Gambar 3. 1 Pakar 

3.2 Observasi 

Observasi adalah salah satu tahap awal yang penting dalam penelitian. 

Untuk tahap ini, peneliti akan melakukan observasi untuk mengetahui 

permasalahan atau kerusakan apa saja yang sering terjadi pada mobil pada 

umumnya di situasi maupun di waktu tertentu. Observasi dilakukan dengan 

cara mengunjungi bengkel untuk melihat kejadian secara nyata dan 

mengumpulkan informasi melalui forum diskusi, literatur, artikel, video, media 

sosial, dan lainnya dari internet. 

Dari observasi ini, peneliti berharap akan mendapatkan pengetahuan 

dasar agar dapat membuat dan menyusun pertanyaan wawancara yang lebih 

lengkap sehingga dapat mendapat pengetahuan yang lebih dalam lagi saat  

mengajukan pertanyaan kepada montir. 
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3.3 Wawancara 

Wawancara adalah tahap lanjutan dari tahap observasi. Setelah peneliti 

mengumpulkan informasi dan pengetahuan dasar melalui observasi, peneliti 

akan melakukan wawancara secara tatap muka atau langsung dengan montir 

yang menjadi narasumber pakar untuk mendapat pengetahuan yang lebih dalam 

serta menguji keakurasian dari pengetahuan yang diperoleh dari observasi 

sebelumnya. Pertanyaan yang diajukan disusun dengan pikiran jawaban yang 

diberikan pakar dapat diimplementasikan dalam bentuk pohon keputusan yang 

nantinya akan diadaptasi ke dalam aplikasi. 

3.4 Analisa Masalah 

Toyota Avanza adalah kendaraan roda empat atau mobil yang dirilis 

dan dijual dari tahun 2004 hingga tahun saat penelitian ini dibuat yaitu tahun 

2018. Toyota Avanza sendiri diperkenalkan pada tahun 2004 untuk mengisi 

kekosongan segmen pasar mobil Toyota Kijang yang telah mengalami 

kenaikan segmen kelas menjadi Toyota Kijang Innova. 

Ada beberapa permasalahan yang dialami pengguna Toyota Avanza ini 

antara lain : 

1. Pengguna mobil pada umumnya memiliki pengetahuan yang terbatas 

mengenai bagaimana cara penanganan atau pertolongan pertama saat 

masalah pada mobil muncul.  

2. Buku pedoman pemilik (Owner’s Manual) terbaru disediakan dalam 

bentuk CD (Compact Disk) dimana memiliki kekurangan yaitu tidak 

praktis digunakan saat keadaan darurat karena tidak dapat digunakan 
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secara langsung (baru dapat dibuka saat dimasukkan ke dalam 

computer atau notebook / laptop) 

3. Sudah ada aplikasi yang berisi pengetahuan cara memperbaiki mobil, 

tetapi pengetahuan yang diberikan cenderung diperuntukkan untuk 

mobil secara keseluruhan tidak terfokus kepada satu jenis mobil dan 

banyak menggunakan bahasa teknis yang belum tentu dimengerti 

oleh pengguna awam. Serta tidak aplikasi yang ada tidak 

menyediakan daftar bengkel rekomendasi yang dapat dihubungi. 

3.5 Penyelesaian Masalah 

Untuk membantu pengguna mobil awam, maka dibuatlah aplikasi 

system pakar berbasis Android yang bertujuan untuk membantu pengguna 

mobil. Cara kerja aplikasi ini adalah membimbing pengguna dalam melakukan 

penanganan darurat apabila terjadi masalah mobil yang tidak terduga. 

Keunggulan dari aplikasi ini adalah kemudahan untuk dapat diakses langsung 

dari smartphone. Pengetahuan yang terdapat di dalam aplikasi ini merupakan 

adaptasi dari panduan pengguna yang disusun sedemikian rupa agar dapat 

dimengerti oleh pengguna dan dapat langsung diaplikasikan. Keunggulan 

lainnya adalah aplikasi ini juga menyediakan daftar bengkel mobil yang telah 

bekerja sama untuk dapat dihubungi. 

3.6 Desain Sistem 

Setelah mengumpulkan informasi dan pengetahuan dari tahap observasi 

dan wawancara. Maka tahap selanjutnya dari penelitian ini adalah 

menerjemahkan pengetahuan yang didapat dari pakar ke dalam pohon 
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keputusan sebagai basis aturan dari aplikasi yang akan dibuat sehingga 

memudahkan pengguna nantinya dalam menggunakan aplikasi yang sudah 

dibuat. 

Aturan pohon keputusan yang dibuat sebagai basis aplikasi ini 

menggunakan pendekatan Forward Chaining Proses dimana pencocokan 

pernyataan atau fakta dimulai dari bagian masalah yang terlihat (IF), karenanya 

penalaran dimulai dari fakta terlebih dahulu untuk menguji kebenaran 

hipotesis. 

3.6.1 Diagram Alur Aplikasi / Activity Diagram 

 

Cara kerja aplikasi system pakar ini adalah sebagai berikut: 

1. Aplikasi mengarahkan pengguna untuk melakukan serangkaian 

prosedur darurat utama. 

2. Sistem pakar dalam aplikasi menyediakan pertanyaan mengenai 

gejala – gejala yang ada dari mobil yang mengalami engine stall 

dan mengarahkan pengguna untuk memilih tiap – tiap 

pertanyaan sesuai dengan keadaan yang ada. 

3. Aplikasi memberikan solusi berupa tindakan dan prosedur 

perbaikan sementara kepada pengguna. 

 



27 

 

Alur Proses Penggunaan Aplikasi Sistem Pakar

Pengguna Aplikasi Sistem Pakar

SELESAI

Informasi masalah 

yang dialami

(Input) 

Memproses data sesuai 

fakta dan aturan yang 

disusun dari CLIPS

Basis Pengetahuan 

dalam bentuk 

Decision Tree dari 

CLIPS

Diagnosis kerusakan 

dan solusi

(Output)

Menggunakan Hasil 

Diagnosis dan Solusi 

sebagai pendukung 

keputusan

MULAI

Antar Muka Pengguna 

(Menampilkan pilihan – 

pilihan pertanyaan)

Memilih pilihan yang ada 

sesuai dengan keadaan 

yang dialami

Antar Muka Pengguna 

(Menampilkan hasil 

diagnosis atau solusi)

 
Gambar 3. 2 Flowchart Penggunaan Aplikasi Sistem Pakar 

3.6.2 Use Case Diagram 

Use case View adalah bagian dari UML yang mendeskripsikan 

fungsi yang seharusnya dilakukan oleh suatu sistem agar sesuai yang 

diinginkan external actors. Actor yang berinteraksi dengan sistem 

dapat berupa pengguna atau sistem lainnya. Use Case Diagram 

menggambarkan sejumlah external actors (pengguna sistem) dan 

hubungannya ke use case yang diberikan oleh sistem. Use case 

diagram hanya memberi gambaran singkat hubungan antara use case, 
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aktor, dan sistem tetapi tidak menjelaskan secara detil tentang 

penggunaannya. Pada gambar 3.3 adalah use case diagram dari 

aplikasi sistem pakar yang dibuat untuk mengetahui fungsi - fungsi 

apa saja yang berada pada sistem yang dibuat.  

Pengguna (User)

Memasukkan data sesuai 
gejala kerusakan yang 

dialami

Menelusuri gejala dan
diagnosis  berdasarkan

aturan pohon keputusan

Hasil analisis dari gejala - 
gejala yang muncul 

<<include>>

<<extend>>

 

Gambar 3. 3 Use Case Diagram 

3.7 Desain User Interface Aplikasi 

User Interface atau antarmuka pengguna merupakan tampilan grafis 

yang tujuannya agar aplikasi dapat dimengerti dan digunakan oleh pengguna 

sistem secara visual.  Berikut adalah desain user interface dari aplikasi sistem 

pakar yang akan dibuat menggunakan jenis antarmuka Graphic User Interface 

(GUI). 
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Peneliti merancang tampilan prototype / mockup dengan tingkat low 

fidelity dari aplikasi sistem pakar ini menjadi lima jenis layar utama, yaitu: 

1. Layar Cover atau Splash Screen 

2. Layar Menu Utama 

3. Layar Peringatan 

4. Layar Pertanyaan 

5. Layar Hasil Analisis dan Solusi 

Penjelasan mengenai detil dan fungsi dari setiap halaman adalah 

sebagai berikut : 

 Layar Cover atau Splash Screen 

Layar ini adalah tampilan yang akan pertama kali 

ditampilkan oleh aplikasi saat pengguna membuka aplikasi 

sistem pakar ini. Fungsi dan tujuan dari layar ini adalah 

untuk menunjukkan fungsi utama dari aplikasi yang dibuat. 

Desain UI dari splash screen dapat dilihat pada gambar 3.4. 
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Gambar 3. 4 UI Layar Cover atau Splash Screen 

  

 Layar Menu Utama 

Layar ini adalah layar yang muncul setelah splash screen. 

Layar ini berisi pilihan – pilihan menu dimana pengguna 

dapat melihat memilih fungsi yang ingin digunakan di dalam 

aplikasi ini. Desain UI layar menu utama dapat dilihat pada 

gambar 3.5 di bawah ini. 
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Gambar 3. 5 UI Layar Menu Utama 

 

 Layar Peringatan 

Layar ini adalah layar yang muncul sebelum pengguna 

menggunakan aplikasi untuk menuntun pengguna dalam 

melakukan pemeriksaan gejala. Tujuan dari layar ini adalah 

memberi instruksi dan peringatan kepada pengguna 

mengenai prosedur dan hal – hal yang perlu diperhatikan 

sebelum melakukan pemeriksaan dan perbaikan mobil agar 

dapat meminimalisir resiko terjadinya kecelakaan fatal. 

Desain UI layar peringatan dapat dilihat pada gambar 3.6 di 

bawah ini. 
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Gambar 3. 6 UI Layar Peringatan 

 

 Layar Pertanyaan 

Layar ini berisi pertanyaan – pertanyaan yang berhubungan 

dengan hal – hal yang harus diperiksa oleh pengguna sesuai 

permasalahan mobil yang dialami dan sudah dipilih pada 

Layar Pencarian Jenis Permasalahan Mobil. Pada layar ini, 

pengguna dapat memilih apakah gejala mobil yang 

ditanyakan pada aplikasi sesuai atau tidak. Aplikasi 

kemudian akan mengarahkan pengguna ke layar pertanyaan 

lebih lanjut atau ke layar hasil analisis dan solusi sesuai 

pernyataan yang dipilih pengguna. Untuk mendukung 

kinerja pengguna agar semakin efektif dan efisien, aplikasi 
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menyediakan panduan mengenai langkah – langkah yang 

harus dilakukan dalam pemeriksaan serta dilengkapi juga 

dengan gambar dan video pada setiap layar pertanyaan. 

Desain UI layar pertanyaan dapat dilihat pada gambar 3.7 di 

bawah ini. 

 

 

Gambar 3. 7 UI Layar Pertanyaan 

 

 Layar Hasil Analisis dan Solusi 

Layar ini berisi hasil analisis dari serangkaian pertanyaan 

yang sudah dijawab oleh pengguna pada layar pertanyaan. 

Hasil analisis yang diberikan  merupakan kemungkinan 

sumber dari permasalahan yang dialami. Lalu aplikasi juga 
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menampilkan solusi sebagai pertolongan pertama yang 

nantinya digunakan pengguna sebagai pendukung 

keputusan. Solusi dilengkapi dengan instruksi langkah – 

langkah, serta gambar dan video untuk mempermudah 

pengguna. Desain UI layar hasil analisis dapat dilihat pada 

gambar 3.7 di bawah ini. 

 

 

Gambar 3. 8 UI Layar Hasil Analisis dan Solusi 

3.8 Nilai Entrepreneurship 

Agar proyek pembuatan aplikasi sistem pakar ini memiliki arah dan 

tujuan yang jelas, terdapat faktor – faktor yang perlu diperhatikan oleh peneliti 

saat membangun aplikasi seperti fungsi, fitur, kelebihan, keuangan, sumber 
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daya kunci, dan lain - lain. Faktor – faktor tersebut dirampung dan disusun ke 

dalam BMC atau Business Model Canvas.  

3.8.1  Business Model Canvas 

Business Model Canvas adalah sebuah rancangan konsep 

abstrak sebuah model bisnis yang merepresentasikan strategi dan 

proses bisnis dalam sebuah organisasi yang memiliki tujuan untuk 

memetakan strategi guna membangun bisnis yang kuat, dapat 

memenangkan persaingan dan sukses dalam jangka panjang. 

Terdapat sembilan komponen dalam BMC yaitu customer segments, 

value propositions, channels, customer relationships, revenue 

streams, resources, activities, partnerships, and costs. 

 

Gambar 3. 9 BMC Aplikasi 

3.8.1.1 Customer Segments 

Target pasar dari aplikasi sistem pakar bersifat 

segmented dimana aplikasi ini dibuat untuk kalangan 
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tertentu saja yaitu untuk pengguna yang memiliki mobil 

Toyota Avanza.  

3.8.1.2 Value Proposition 

Aplikasi sistem pakar memiliki beberapa kelebihan 

yang menjadi nilai jual. Pertama adalah desain aplikasi ini 

dibuat agar pengguna dapat dengan mudah mengikuti 

panduan – panduan yang diberikan sehingga pengguna dapat 

mengantisipasi terlebih dahulu apabila terjadi permasalahan 

mobil dan mencegah maupun mengurangi terjadinya 

kecelakaan. Kedua adalah aplikasi ini menyediakan daftar 

bengkel rekomendasi telah bekerja sama dan dapat 

dihubungi sehingga dapat membantu pengguna mencari 

bengkel untuk perbaikan mobil mereka 

3.8.1.3 Customer Relationship 

Relasi bisnis antara aplikasi ini dengan pelanggan 

bersifat self-service. Hal ini dikarenakan aplikasi ini 

dibangun dengan tujuan agar pengguna dapat melakukan 

penanganan sendiri lebih dulu apabila terjadi permasalahan 

pada mobil sebelum membawa mobil ke bengkel untuk 

pemeriksaan dan perbaikan lebih lanjut. 

3.8.1.4 Channel 

Agar aplikasi Sobat Sopir dapat diketahui dan 

digunakan oleh pelanggan, pengembang akan memasukkan 
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aplikasi ke dalam Google Play Store agar dapat diunduh 

pengguna. Lalu untuk meningkatkan awareness terhadap 

aplikasi, akan digunakan jalur promosi melalui media sosial 

Instagram dan Facebook. 

3.8.1.5 Revenue Stream 

Karena aplikasi dapat diunduh secara gratis, 

pengembang memanfaatkan fitur in-app advertisement atau 

iklan sebagai sumber pemasukan keuangan. Pengembang 

akan menyediakan ruang / slot agar pembuat iklan dapat 

memasang iklan di dalam aplikasi.  

3.8.1.6 Key Resources 

Agar aplikasi Sobat Sopir dapat berjalan dengan baik 

kedepannya, terdapat beberapa sumber daya yang harus 

diperhatikan dan dipantau dengan baik. Dari sisi sumber 

daya manusia adalah pengembang / developer aplikasi yang 

bertugas memantau dan menjaga agar aplikasi dapat berjalan 

sebagaimana mestinya. Kemudian dari sisi sumber daya fisik 

adalah diperlukannya komputer untuk pengembang 

membuat dan mengembangkan aplikasi serta smartphone 

berbasis Android yang digunakan untuk pengujian aplikasi 

sebelum dimasukkan ke dalam Google Play Store. Dan 

sumber daya intelektual adalah kemampuan / skill 

pengembangan aplikasi untuk dapat membuat fitur dan 
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tampilan aplikasi menjadi semakin lebih baik sehingga 

semakin mudah digunakan dan membantu pengguna 

3.8.1.7 Key Activities 

Kegiatan utama dari aplikasi ini adalah membantu 

membimbing pengguna dalam melakukan prosedur tindakan 

apabila mobil mengalami masalah yang tidak terduga. 

Pengguna memilih salah satu permasalahan yang telah 

disediakan dalam aplikasi, lalu aplikasi akan membimbing 

pengguna dalam pemeriksaan sesuai gejala – gejala yang 

dijawab pengguna melalui serangkaian pertanyaan yang 

telah disusun berdasarkan pengetahuan dari pakar. Lalu 

aplikasi akan menampilkan hasil analisis berupa 

kemungkinan sumber permasalahan dan solusi yang dapat 

menjadi pendukung keputusan pengguna dalam 

menindaklanjuti permasalahan yang dialami mobilnya. 

3.8.1.8 Key Partnership 

Mitra bisnis utama dalam pembuatan aplikasi ini 

adalah teknisi mobil yang ahli dan berpengalaman dalam 

menangani masalah mobil. Hal ini penting karena informasi, 

pengalaman, dan pengetahuan yang dimiliki oleh para 

teknisi akan digunakan sebagai basis pengetahuan dan 

pembentukan pohon keputusan yang menjadi dasar aturan 

dalam aplikasi sistem pakar ini. 
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3.8.1.9 Cost Structure 

Terdapat dua jenis biaya yang akan dikeluarkan agar 

proses bisnis aplikasi Sobat Sopir tetap berjalan dengan baik. 

Jenis biaya pertama adalah fixed cost atau biaya tetap yaitu 

biaya yang dapat terukur atau diketahui nilai pengeluarannya 

dalam periode waktu tertentu, biaya tersebut adalah biaya 

saat memasukkan aplikasi ke dalam Google Play Store 

(pembayaran hanya sekali saja) dan biaya internet bulanan 

yang diperlukan untuk mengembangkan aplikasi ini. Selain 

itu, jenis biaya lainnya adalah variable cost atau biaya tidak 

tetap, yaitu biaya yang nilainya tidak dapat ditentukan atau 

selalu berubah – ubah. Biaya tersebut antara lain beban 

listrik dan perawatan hardware seperti komputer, hard-drive, 

dan lain - lain.  

Berikut adalah nilai – nilai Entrepreneurship yang terdapat di dalam 

penelitian ini 

3.8.2 Creativity & Innovation 

Inovasi dari pembuatan aplikasi ini adalah belum adanya 

aplikasi system pakar berbasis mobile untuk membantu pengguna 

mobil di Indonesia. Aplikasi ini dibuat sebagai solusi bagi pengguna 

mobil awam yang tidak memiliki pengetahuan mendalam agar dapat 

dengan mudah melakukan tindakan darurat dan menambah wawasan 
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sehingga dapat menghindari kemungkinan terjadinya kecelakaan 

atau insiden yang tidak diharapkan. Selain itu terdapat fitur dimana  

3.8.3 Market Sensitivity 

Toyota Avanza merupakan produk mobil dari Toyota yang 

memegang penjualan terbanyak sejak pertama kali dirilis tahun 

2004.  Lalu dengan terus berkembangnya teknologi dan pengguna 

smartphone di kalangan masyarakat, maka aplikasi ini dibuat agar 

pengetahuan pakar dapat disalurkan ke seluruh pengguna mobil 

Toyota Avanza yang memiliki smartphone. 

3.8.4  Opportunity Creation 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Auto2000, tidak 

banyak pengguna yang dapat mengerti dan bagaimana cara 

penanganan darurat ketika terjadi masalah pada mobil merek daria. 

Dengan aplikasi ini diharapkan dapat membantu pengguna mobil 

Toyota Avanza maupun mobil lainnya dalam pelakukan prosedur 

darurat ketika terjadi masalah pada mobil. 

  


