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BAB III 

ANALISIS DAN DESAIN 

 

3.1 Pakar 

Bapak Andi adalah seorang montir berpengalaman yang ahli dalam 

melakukan reparasi dan modifikasi berbagai jenis sepeda motor. Saat ini, Bapak 

Andi sudah berusia 40 tahun dan telah menekuni pekerjaan sebagai montir 

sepeda motor selama kurang lebih 20 tahun. Latar belakang pendidikan Bapak 

Andi adalah SMK jurusan Otomotif. Setelah menyelesaikan pendidikan nya, 

Bapak Andi telah malang melintang bekerja sebagai montir di berbagai bengkel 

sepeda motor di kota Makassar. Bapak Andi telah menguasai dan mengerti cara 

kerja berbagai jenis sepeda motor baik dari segi mesin, kelistrikan, dan lain-

lain. Bapak Andi juga mampu melakukan berbagai jenis modifikasi pada sebuah 

sepeda motor. Bapak Andi saat ini bekerja di bengkel tempat penulis melakukan 

penelitian yaitu bengkel Victoria Motor Makassar. Bapak Andi telah bekerja 

pada bengkel tersebut selama 5 tahun terakhir. Alasan penulis memilih Bapak 

Andi sebagai pakar pada penelitian ini karena banyaknya pengalaman dan 

luasnya pengetahuan Bapak Andi akan berbagai seluk beluk permasalahan 

dalam sepeda motor sehingga tentunya akan sangat bermanfaat bagi penulis 

dalam pembuatan aplikasi sistem pakar ini. 
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3.2 Observasi 

Dalam melakukan penelitian ini, observasi merupakan langkah awal perlu 

dilakukan dan memegang peranan penting dalam keberhasilan penelitian ini. 

Penulis melakukan observasi pada sebuah bengkel sepeda motor yang 

bertempat di kota Makassar yaitu bengkel Victoria Motor. Di bengkel tersebut, 

penulis akan melakukan observasi tentang kerusakan motor yang sering terjadi 

sehingga penulis memiliki pengetahuan dasar untuk menunjang penelitian ini. 

Pada observasi tersebut, penulis akan melakukan pengamatan langsung dan 

mempelajari berbagai jenis kerusakan yang mungkin terjadi pada sepeda motor 

Yamaha serta melakukan pencatatan berbagai kejadian dan pengalaman yang 

didapatkan selama observasi 

Penulis akan melakukan observasi di bengkel tersebut sesering mungkin 

agar penulis dapat merumuskan berbagai pertanyaan yang akan ditanyakan 

kepada montir yang dalam penelitian ini bertindak sebagai pakar. Observasi ini 

merupakan langkah pertama dalam penelitian ini, 

3.3 Wawancara 

Setelah selesai melakukan observasi, pada langkah selanjutnya penulis akan 

melakukan wawancara kepada pakar untuk semakin mendalami berbagai 

pengetahuan yang telah didapatkan selama proses observasi. Selain itu, jika ada 

hal yang kurang dimengerti oleh penulis selama observasi tersebut maka akan 

langsung ditanyakan melalui wawancara tersebut. Wawancara akan dilakukan 

secara langsung melalui tatap muka maupun melalui telepon. Setelah 
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melakukan wawancara, maka hasil wawancara tersebut akan diolah penulis 

menjadi sebuah pohon keputusan yang akan digunakan untuk penelitian ini 

3.4 Analisis Masalah 

Saat ini kendaraan sepeda motor khususnya jenis Yamaha matic semakin 

menjadi pilihan masyarakat untuk mempermudah mobilitas nya dalam 

melakukan kegiatan sehari-hari. Seiring dengan berkembangnya teknologi 

dalam pembuatan sepeda motor, saat ini sepeda motor dengan sistem bahan 

bakar fuel injection lebih diminati dibanding pendahulunya yang memiliki 

sistem bahan bakar karburator. Tentunya sepeda motor dengan sistem bahan 

bakar fuel injection memiliki cara perawatan yang berbeda dibanding sepeda 

motor dengan sistem karburator. 

Berikut merupakan beberapa permasalahan yang dialami oleh pengguna 

sepeda motor Yamaha Matic: 

1. Masyarakat awam memiliki kemampuan dan pengetahuan yang terbatas 

akan cara kerja dan jenis kerusakan sepeda motor mereka 

2. Masyarakat awam sering kali merasa kesulitan ketika sepeda motor 

mereka mengalami kerusakan 

3. Banyaknya jenis sepeda motor Yamaha Matic menyebabkan masyarakat 

dan montir sering kali merasa kesulitan dalam menentukan jenis 

kerusakan sepeda motor 

4. Belum adanya mobile apps yang mampu membantu masyarakat dalam 

menentukan jenis kerusakan sepeda motor Yamaha Matic mereka 
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3.5 Penyelesaian Masalah 

Untuk membantu para pengguna motor Yamaha matic dalam melakukan 

Analisa terhadap kerusakan sepeda motor mereka, perlu dibuat sebuah sistem 

baku yang mampu menerjemahkan pengetahuan dari pakar ke dalam sebuah 

aplikasi sistem pakar yang berbasis Android, sehingga para pengguna sepeda 

motor dapat terbantu dalam menentukan jenis kerusakan yang terjadi pada 

sepeda motor mereka. 

Dengan aplikasi sistem pakar ini juga dapat memudahkan bagi pihak 

bengkel dalam melakukan pengambilan keputusan terhadap kerusakan sepeda 

motor yang dibawa ke bengkel tersebut. Selain itu, tujuan dari aplikasi ini 

adalah untuk memberikan solusi perbaikan sepeda motor kepada pengguna 

sepeda motor yang lebih efektif dan efisien. 

3.6 Desain Sistem 

Dalam membuat aplikasi sistem pakar ini, langkah pertama yang dapat 

dilakukan adalah menerjemahkan semua basis pengetahuan dan informasi yang 

didapatkan dari pakar / montir selama proses observasi dan wawancara ke 

dalam bentuk pohon keputusan (decision tree) dan aturan baku sehingga 

pencarian solusi dapat dilakukan secara lebih efektif. 

Setelah pohon keputusan (decision tree) terbentuk, langkah selanjutnya 

adalah melakukan implenentasi pohon keputusan dan aturan baku tersebut ke 

dalam software Expert System CLIPS dan juga mobile apps berbasis Android 

sehingga dapat digunakan secara mudah oleh masyarakat yang membutuhkan. 
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Perancangan sistem pakar dalam aplikasi ini menggunakan metode forward 

chaining yaitu mencocokan pernyataan dimulai dengan masalah (IF) terlebih 

dahulu. 

Cara kerja aplikasi sistem pakar ini adalah sebagai berikut: 

1. Pengguna yang mengalami masalah dengan sepeda motor mereka 

mengakses aplikasi SisPar Yamaha. 

2. Aplikasi menampilkan pertanyaan berdasarkan decision tree dan aturan 

baku mesin sepeda motor untuk membantu pengguna mengenali kondisi 

kerusakan sepeda motor mereka 

3. Setelah pengguna menjawab pertanyaan yang muncul pada aplikasi 

sesuai dengan kondisi sepeda motor mereka, maka sistem akan 

melakukan analisa sesuai jawaban dari pengguna 

4. Setelah melakukan analisa, aplikasi menampilkan hasil analisa berupa 

kesimpulan jenis kerusakan sepeda motor dan saran yang dapat 

dilakukan oleh pengguna sepeda motor 

3.6.1 Use Case Diagram 

Dalam menggunakan aplikasi SisPar Yamaha ini, pengguna dapat 

melakukan beberapa aksi. Pengguna aplikasi ini bertujuan untuk 

mengetahui letak kerusakan motor mereka sehingga mempermudah 

mereka dalam pengambilan keputusan. Pengguna dapat melakukan 

aksi tersebut seperti digambarkan pada gambar 3.1. 
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Gambar 3. 1 Use Case Diagram 

3.6.2 Activity Diagram 

Activity Diagram digunakan untuk menggambarkan cara kerja 

suatu sistem. Berdasarkan use case diagram, terdapat dua aktifitas 

penting yang dapat dijalankan pada aplikasi SisPar Yamaha ini. Dua 

aktifitas itu penulis gambarkan pada activity diagram sebagai berikut 

• Menentukan Jenis Kerusakan Sepeda Motor 

Aktivitas menentukan jenis kerusakan sepeda motor ini 

melibatkan dua aktor yaitu User dan juga Aplikasi itu sendiri. 

Pada awalnya setelah user membuka aplikasi maka aplikasi 

akan menampilkan beberapa pertanyaan untuk membantu 

pengguna mengenali kondisi sepeda motor mereka. Setelah 

pengguna menjawab pertanyaan yang diberikan maka aplikasi 

mengolah pertanyaan itu sesuai dengan sistem pakar untuk 

kemudian menampilkan hasil analisa kerusakan sepeda motor 
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pengguna. Activity diagram dari aktivitas ini dapat dilihat 

pada Gambar 3.2 

 

Gambar 3. 2 Activity Diagram Analisa Kerusakan 

• Memberikan Saran Perbaikan Kerusakan Sepeda Motor 

Aktifitas ini merupakan kelanjutan dari aktifitas 

sebelumnya. Dimana pada aktifitas sebelumnya aplikasi 

menampilkan jenis kerusakan sepeda motor. Setelah itu, 

aplikasi juga menampilkan saran perbaikan sepeda motor yang 

dapat dilakukan oleh pengguna. Activity diagram dari aktifitas 

ini dapat dilihat pada Gambar 3.3 
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Gambar 3. 3 Activity Diagram Saran Perbaikan Sepeda Motor 

3.7 Desain User Interface Android 

User interface adalah tampilan pada aplikasi yang berfungsi sebagai 

penghubung antara pengguna dan aplikasi itu sendiri. Dalam melakukan 

desain aplikasi SisPar Yamaha ini, penulis menggunakan prototype low 

fidelity. Desain User Interface akan dirancang memiliki 4 jenis halaman 

utama yaitu: 
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1. Halaman Cover / Start 

2. Halaman Pertanyaan Kondisi Sepeda Motor 

3. Halaman Jawaban Hasil Analisa Kerusakan Sepeda Motor 

4. Halaman Informasi Jenis Sepeda Motor yang didukung aplikasi 

Berikut merupakan desain user interface dalam aplikasi ini 

• Halaman Cover / Start 

Halaman ini merupakan halaman pertama yang terbuka saat 

pengguna mengakses aplikasi ini. Pada halaman ini, pengguna dapat 

mengakses berbagai menu yang terdapat pada aplikasi ini seperti 

Kerusakan, Jenis Sepeda Motor, dan About. Desain dari halaman ini 

dapat dilihat pada Gambar 3.4 

 

Gambar 3. 4 UI Halaman Cover 
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• Halaman Pertanyaan Kondisi Sepeda Motor 

Pada halaman ini berisi berbagai pertanyaan yang bertujuan 

untuk membantu pengguna dalam mengenal dan menganalisa 

kondisi sepeda motor mereka. Pada beberapa pertanyaan tertentu 

tampilan juga akan dilengkapi dengan gambar untuk membantu 

pengguna yang masih awam dengan berbagai jenis suku cadang 

motor. Desain dari halaman ini dapat dilihat pada Gambar 3.5 

 

Gambar 3. 5 UI Halaman Pertanyaan Kondisi Sepeda Motor 
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• Halaman Jawaban Hasil Analisa Kerusakan Sepeda Motor 

Pada halaman ini ditampilkan hasil analisa sistem pakar 

berdasarkan jawaban pertanyaan yang telah diinput oleh pengguna 

sebelumnya. Pada halaman ini juga ditampilkan solusi perbaikan 

yang dapat menjadi alternatif bagi pengguna dalam mengatasi 

kerusakan sepeda motor mereka. Desain dari halaman ini dapat 

dilihat pada Gambar 3.6 

 

Gambar 3. 6 UI Halaman Hasil Analisa Kerusakan Sepeda Motor 
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• Halaman Informasi Jenis Sepeda Motor yang didukung aplikasi 

Pada halaman ini ditampilkan informasi mengenai jenis 

sepeda motor yang didukung oleh aplikasi SisPar Yamaha ini. 

Desain dari halaman ini dapat dilihat pada Gambar 3.7 

 

Gambar 3. 7 UI Halaman Jenis Sepeda Motor 

3.8 Nilai Entrepreneurship 

Dalam pengembangan aplikasi SisPar Yamaha ini terdapat beberapa faktor 

yang mempengaruhi kelangsungan aplikasi ini dari segi bisnis. Faktor - faktor 

tersebut seperti segment pasar, sumber daya utama, sumber pemasukan dan 

pengeluaran, dan lain-lain. Pada bagian ini peneliti akan memberi penjelasan 
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mengenai faktor-faktor tersebut melalui Business Model Canvas dan juga 

menjelaskan mengenai nilai-nilai Entrepreneurship yang terdapat dalam 

penelitian ini. Pada Gambar 3.8 ditampilkan Business Model Canvas aplikasi 

ini. 

3.8.1 Business Model Canvas 

 

Gambar 3. 8 Business Model Canvas 

3.8.1.1 Value Propositions 

Fitur utama yang dimiliki oleh aplikasi SisPar Yamaha ini 

adalah melakukan analisa terhadap kerusakan sepeda motor 

Yamaha Automatic secara cepat dan mudah. Pengguna tinggal 

menjawab pertanyaan yang ditampilkan oleh aplikasi sesuai 

dengan kondisi sepeda motor mereka. Kemudian aplikasi akan 

menampilkan hasil analisa kerusakan dan juga saran perbaikan 

sesuai dengan jawaban yang diberikan oleh pengguna. 
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3.8.1.2 Key Activities 

Kegiatan utama dalam bisnis ini adalah melakukan analisa 

terhadap kerusakan sepeda motor pengguna. Dan juga melakukan 

promosi agar masyarakat semakin mengenal aplikasi ini. 

3.8.1.3 Key Resources 

Sumber daya yang utama untuk mendukung bisnis ini adalah 

adanya mobile apps developer dan administrator untuk membantu 

mengoperasikan dan melakukan maintenance terhadap aplikasi 

ini 

3.8.1.4 Key Partners 

Dalam menjalankan aplikasi ini, dibutuhkan kerjasama baik 

dari pihak bengkel sepeda motor agar mereka dapat menggunakan 

aplikasi ini untuk mempermudah kerja mereka dan juga dengan 

para anggota klub sepeda motor Yamaha Automatic agar mereka 

dapat lebih mengenal dan menggunakan aplikasi ini jika sepeda 

motor mereka mengalami kerusakan 

3.8.1.5 Channels 

Untuk memperluas pemasaran dari aplikasi ini, peneliti 

menggunakan Google Play Store agar masyarakat luas dapat 

mengunduh dan menggunakan aplikasi ini. Selain menggunakan 

Google Play Store, peneliti juga menggunakan social media 

seperti Facebook dan Instagram untuk memperluas pemasaran 

aplikasi ini. 
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3.8.1.6 Customer Segments 

Segmen customer aplikasi ini adalah seluruh pemilik dan 

pengguna sepeda motor Yamaha Automatic tipe Injeksi dengan 

tahun produksi motor 2012-2017 

3.8.1.7 Customer Relationships 

Dalam menjalankan aplikasi ini, pengguna dapat langsung 

menggunakannya secara mandiri dan jika perlu dapat dibantu 

oleh teknisi yang berpengalaman. 

3.8.1.8 Cost Structure 

Biaya yang diperlukan untuk membuat aplikasi ini terbagi 

dua yaitu fixed cost dan variable cost. Fixed cost yaitu biaya 

untuk membuat aplikasi ini sedangkan variable cost adalah biaya 

yang muncul ketika melakukan maintenance aplikasi ini.  

3.8.1.9 Revenue Streams 

Sumber pemasukan dari aplikasi ini adalah melalui iklan-

iklan yang akan muncul ketika pengguna mengakses aplikasi 

SisPar Yamaha ini. 

3.8.2 Creative & Innovative 

Belum adanya aplikasi Android sejenis yang dapat membantu 

masyarakat dalam menganalisa kerusakan sepeda motor mereka 

merupakan sebuah inovasi yang mampu memudahkan pengguna. 

Selain itu kreatifitas juga diperlukan dalam mendesain aplikasi ini 
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sehingga memiliki tampilan antarmuka yang menarik dan juga mudah 

dipahami oleh pengguna yang masih awam akan kerusakan sepeda 

motor. 

3.8.3 Market Sensitivity 

Sesuai dengan perkembangan jaman yang semakin maju saat 

ini, pemanfaatan teknologi menjadi sebuah hal yang berpengaruh dan 

perlu dilakukan. Karena semakin banyak masyarakat yang sudah 

sadar untuk memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mempermudah 

kegiatan mereka sehari-hari. Selain itu, seringkali masyarakat merasa 

kesulitan dan kurang mampu dalam menganalisa kerusakan motor 

mereka sehingga dengan hadirnya aplikasi ini tentunya akan sangat 

memudahkan mereka. 

3.8.4 Opportunity Creation 

Opportunity Creation dalam penelitian ini terletak pada 

kebutuhan masyarakat akan kemudahan dalam melakukan perbaikan 

sepeda motor mereka. Dengan adanya aplikasi ini, masyarakat akan 

sangat terbantu dalam mengambil keputusan dalam melakukan 

perbaikan sepeda motor mereka 

  


