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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pertumbuhan kendaraan bermotor di Indonesia khususnya sepeda 

motor saat ini menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Hal tersebut 

didorong oleh berbagai faktor seperti mudahnya pengajuan kredit 

pembelian sepeda motor, semakin tingginya mobilitas masyarakat 

Indonesia, transportasi umum yang masih kurang memadai, serta harga 

sepeda motor yang semakin bersaing. Di sisi lain, produsen sepeda motor 

juga semakin giat untuk melakukan produksi dan meluncurkan berbagai 

macam jenis sepeda motor. Hal tersebut menyebabkan semakin 

berlimpahnya jenis sepeda motor yang tersedia. 

Sepeda motor matic saat ini menjadi moda transportasi yang sangat 

banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Sepeda motor matic dipilih 

karena keunggulan sepeda motor tersebut dalam hal efektifitas waktu 

perjalanan, efisiensi biaya perawatan dan bahan bakar, serta kenyamanan 

dalam penggunaan di jalan raya. Menurut data AISI (Asosiasi Industri 

Sepeda Motor Indonesia) sampai dengan tahun 2014 ini sepeda motor matic 

menjadi pilihan utama masyarakat dengan market share sebesar 58,62% 

jauh diatas motor jenis bebek dan motor jenis sport. (Wicaksono, Hakim & 

Utomo, 2016 ).  
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Namun seiring dengan meningkatnya jumlah dan jenis sepeda 

motor, tentunya akan berbanding lurus dengan banyaknya masalah yang 

timbul dalam penggunaan sepeda motor tersebut. Kebanyakan masyarakat 

awam memiliki pengetahuan yang kurang memadai akan kerusakan sepeda 

motor mereka. Pada umumnya masyarakat akan membawa kendaraan 

mereka ke bengkel untuk diservis. Dalam melakukan servis dan perawatan 

tersebut, penting bagi pihak bengkel untuk mampu melakukan analisa 

secara tepat terhadap jenis kerusakan sepeda motor tersebut. Hal tersebut 

dilakukan untuk membuat waktu pengerjaan dan biaya servis menjadi lebih 

efisien. Proses identifikasi dan penentuan jenis kerusakan sepeda motor ini 

dapat dibantu oleh sebuah aplikasi sistem pakar yang tentunya dapat 

mempermudah mereka dalam melakukan diagnosa kerusakan sepeda motor. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan diatas, maka rumusan 

masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana cara merancang sebuah aplikasi sistem pakar 

berbasis Android yang dapat digunakan untuk menentukan jenis 

kerusakan sepeda motor Yamaha matic? 
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1.3 Ruang Lingkup 

Untuk mengarahkan penyusunan dan penelitian Tugas Akhir ini, 

peneliti merasa perlu membatasi ruang lingkup penelitian yang mengacu 

pada: 

1. Target kendaraan dari aplikasi sistem pakar ini adalah sepeda 

motor merek Yamaha tahun produksi 2012 – 2017 dengan 

transmisi automatic dengan jenis pembakaran bahan bakar 

injeksi. 

2. Penyusunan fakta dan aturan mengenai jenis kerusakan sepeda 

motor yang akan digunakan dalam aplikasi sistem pakar ini 

bersumber dari hasil wawancara kepada pakar dan observasi di 

bengkel rekanan 

3. Aplikasi sistem pakar ini dirancang untuk mengdiagnosa 

kerusakan motor yang tidak dapat dihidupkan, baik untuk motor 

yang dari awal tidak dapat dihidupkan maupun motor yang mati 

mendadak 

4. Sistem pakar ini akan diimplementasikan dengan menggunakan 

Expert System Shell CLIPS dan didukung oleh aplikasi Android 

dengan textbased output dan dilengkapi dengan gambar sebagai 

sarana untuk mempermudah pengguna dalam menggunakan 

aplikasi tersebut 
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1.4 Tujuan Penulisan Tugas Akhir 

Tujuan penulisan “RANCANG BANGUN APLIKASI SISTEM 

PAKAR DIAGNOSIS KERUSAKAN SEPEDA MOTOR YAMAHA 

AUTOMATIC BERBASIS ANDROID” yaitu untuk menghasilkan sebuah 

aplikasi sistem pakar yang dapat berguna bagi masyarakat umum dalam 

menentukan jenis kerusakan sepeda motor merk Yamaha yang memiliki 

transmisi automatic. 

1.5 Manfaat Penelitian Tugas Akhir 

Manfaat penulisan tugas akhir ini adalah : 

1. Untuk Penulis 

Penulis bisa mendapatkan pengetahuan baru dalam merancang 

sebuah aplikasi sistem pakar yang dapat digunakan untuk menentukan 

jenis kerusakan sepeda motor dan juga sebagai syarat kelulusan 

2. Untuk Perusahaan dan Masyarakat Umum 

Manfaat yang didapatkan oleh perusahaan dan masyarakat 

umum adalah sebuah aplikasi yang dapat mereka gunakan untuk 

mempermudah mereka dalam melakukan pengambilan keputusan untuk 

menentukan jenis kerusakan sepeda motor. 
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1.6 Metedologi Pelaksanaan Tugas Akhir 

Metodologi yang akan digunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini 

adalah : 

1. Studi Literatur (Literature Study) 

Dalam penelitian ini peneliti mempelajari jurnal dan artikel 

dengan maksud untuk memperoleh bahan-bahan yang 

berhubungan dengan topik pada Tugas Akhir 

2. Analisa Kebutuhan 

Selain studi literatur dan konsultasi, peneliti juga melakukan 

analisa kebutuhan yang dilakukan dengan cara melakukan tanya 

jawab dan observasi secara langsung dengan pakar untuk 

mendapatkan gambaran umum dan memperdalam pengetahuan 

mengenai kerusakan motor 

3. Perancangan Sistem 

Perancangan sistem untuk sistem pakar dibuat berdasarkan hasil 

observasi dan wawancara kepada pakar yang telah dilakukan 

dalam proses sebelumnya. 

4. Perancangan Flowchart 

Perancangan diagram dalam bentuk flowchart yang dilakukan 

berdasarkan sistem yang telah dibuat dalam proses sebelumnya 

untuk mendapatkan rules yang lebih jelas dalam pengambilan 

keputusan 

5. Pengembangan Flowchart 
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Pengembangan flowchart ke dalam tools expert systems CLIPS 

yang bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam menyusun 

fakta dan aturannya 

6. Perancangan Aplikasi Android 

Fakta dan aturan yang telah didapatkan dari proses sebelumnya 

kemudian diimplementasikan dalam bentuk aplikasi Android 

untuk mempermudah pengguna dalam mengakses aplikasi 

tersebut 

7. Pengujian 

Pengujian ini berguna untuk memastikan agar semua sistem dan 

aplikasi yang telah dibuat sebelumnya dapat berjalan dengan 

baik dan lancar 

8. Penulisan Laporan 

Setelah pengujian berjalan dengan baik, peneliti membuat 

laporan akan hal yang sudah dikerjakan dan dihasilkan selama 

penelitian ini. 

1.7 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 penelitian. 
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 BAB II Landasan Teori 

Landasan Teori menjelaskan mengenai teori – teori yang 

digunakan sebagai dasar dalam penelitian ini. Dalam bab ini 

disertakan juga pandangan-pandangan para ahli dan segala sesuatu 

yang berhubungan dengan topik dari tugas akhir ini seperti Sistem 

Pakar, CLIPS, Android, Pohon Keputusan, Kecerdasan Buatan dan 

Sepeda Motor Matic, dan lain-lain. 

 BAB III Analisis & Desain 

Pada bab ini berisi hasil dari wawancara dan observasi yang 

telah dilakukan pada pakar sebelumnya. Pada bab ini juga akan 

digambarkan desain sistem dan desain aplikasi sistem pakar dari 

hasil analisis yang telah dilakukan dan juga dari teori-teori yang 

telah dibahas dalam bab sebelumnya 

 BAB IV Implementasi 

Pada bab ini berisi mengenai detail rancang bangun aplikasi 

sistem pakar dengan menggunakan tools yang sudah dipilih serta 

perancangan aplikasi tersebut ke dalam bentuk mobile application 

 BAB V Hasil Pengujian 

Bab ini menjelaskan tentang hasil implementasi, proses 

pengolahan data hasil implementasi. 

 BAB VI Kesimpulan dan Saran 

Bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang dapat 

diambil dari penelitian tugas akhir ini. 
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1.8 Company Profile 

Wielson Wirawan IT Solution (W2IS) merupakan sebuah 

perusahaan yang berdiri sejak Desember 2017. W2IS bergerak di bidang 

penyedia jasa perangkat lunak yang dapat membantu bisnis client. W2IS 

berdiri dengan tujuan untuk menjadi solusi utama bagi client dalam 

mengembangkan bisnis mereka. Pada Gambar 1.1 ditampilkan logo 

company profile W2IS 

 

Gambar 1. 1 Logo Company Profile 

Visi  : Menjadi perusahaan penyedia software terbaik dengan 

kualitas layanan terbaik, sekaligus dapat menjadi solusi bagi perusahaan 

dalam melakukan efisiensi dalam kegiatan bisnis mereka. 

Misi  : 

1. Memberikan layanan prima kepada setiap client 

2. Memberikan solusi yang optimal dalam pengembangan bisnis client 

3. Memberikan layanan purnajual yang terbaik kepada client 

  


