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Abstrak 
 

Printer adalah objek yang dibutuhkan untuk menunjang aktivitas seseorang 
sebagai alat utama untuk berbagai usaha seperti percetakan, desain dan sebagainya. 
Berdasarkan data yang diberikan oleh IDC (International Data Corporation), penjualan 
printer di Indonesia mengalami kenaikan sebesar 0,6 persen dari tahun ke tahun. 
Seiring berjalannya waktu, pengguna pasti akan mengalami kerusakan pada printer 
yang tidak terduga. Perbaikan pada printer sebaiknya dilakukan oleh seorang teknisi 
yang paham dengan kerusakan printer. Minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh 
pengguna printer dapat mengakibatkan penanganan yang salah dan dapat berakibat 
fatal. Kerusakan pada umumnya yang terjadi meliputi kertas macet saat mencetak, 
cartridge tinta bermasalah, roll penarik kertas mesin printer rusak atau patah, mesin 
printer tidak dapat menyala atau mati total dan hasil cetakan buram. Aplikasi yang 
dirancang menggunakan metode Forward Chaining berbasis Android untuk membantu 
pengguna mendiagnosa kerusakan mesin printer. Aplikasi sistem pakar yang akan 
digunakan oleh peneliti adalah Expert system shell yaitu McGoo. Berdasarkan hasil 
penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara dan observasi dihasilkan sebuah 
aplikasi sistem pakar yang dapat diakses melalui smartphone berbasis Android 
sehingga dapat membantu pengguna printer Canon MP Series untuk memahami dan 
mampu mengatasi masalah pada kerusakan printer berdasarkan hasil diagnosa yang 
dilakukan.  
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1. PENDAHULUAN 
 

Penjualan printer di Indonesia pada tahun 2017 mengalami kenaikan 0,6 persen 
secara tahun ke tahun. Secara keseluruhan, penjualan printer sangat diminati oleh 
pemilik-pemilik bisnis sehingga penjualan di tahun 2017 tergolong stabil. Pangsa pasar 
printer inkjet bertumbuh sebesar 0,3 persen dibandingkan akhir tahun 2016, dengan 
pengiriman unit barang sebanyak 1,8 juta unit. 

Pada kuartal IV tahun 2017, Epson menjadi merek printer yang mendominasi 
pangsa pasar di Indonesia sebesar 39 persen dan pertumbuhan 20,4 persen. Disusul 
oleh printer merek Canon dengan pangsa pasar sebesar 37,4 persen dan printer 
merek HP dengan pangsa pasar sebesar 19,2 persen[1]. Dikala penggunaan yang 
sering digunakan oleh masyarakat awam, kerusakan printer terkadang menjadi 
masalah bagi mereka yang tidak mengetahui dimana letak kesalahan printer yang 
terjadi, maka diberikan suatu sistem pakar atau pengambilan keputusan yang dapat 
membantu mereka untuk dapat memberikan solusi yang tepat untuk printer yang 
mengalami kerusakan pada mesin printer. Proses penanganan kerusakan printer 


