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Abstrak 
Sistem pakar memungkinkan suatu sistem komputer untuk dapat memproses 

kumpulan knowledge based dan mengambil kesimpulan dari sekumpulan kaidah yang 
telah diolah. Sistem pakar ini diharapkan mampu mendeteksi kerusakan pada device 
iPhone 5s hingga iPhone X dengan memberikan solusi terbaik bagi para pengguna 
dan teknisi sebagai sarana untuk mendapatkan diagnosa awal, panduan dan 
pengeahuan tentang kerusakaan iPhone dengan jenis kerusakan dari para pakar dan 
ahlinya. Proses identifikasi kerusakan iPhone hingga saat ini masih dilakukan rata  
rata secara manual oleh teknisi non-professional oleh outlet perbaikan smartphone 
atau pengguna dengan landasan dan basis pengetahuan yang rendah. Hal ini 
disebabkan kurangnya support service dari Apple dan biaya yang cukup mahal. Oleh 
karena itu banyak sekali kerusakan iPhone yang tidak di tangani dengan baik dan 
ditangani oleh teknisi yang tidak berpengalaman menyebabkan munculnya kerusakan-
kerusakan lainnya yang meresahkan bagi pengguna. Mahalnya biaya service center 
dari Apple dan kurangnya pengetahuan serta terbatasnya jumlah pakar yang 
professional dalam mendeteksi atau menangani kerusakan iPhone. Berdasarkan hasil 
pengujian yang telah dilakukan melalui wawancara dan observasi ke berbagai tempat, 
website sistem pakar dapat di akses melalui personal computer dan telah dapat 
digunakan untuk membantu pengguna dalam proses pengambilan keputusan atau 
pemecahan permasahalan terhadap kerusakan hardware pada iPhone. 
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1. PENDAHULUAN 
 

Penggunaan smartphone di dunia saat ini mengalami peningkatan yang cukup 
signifikan setiap tahun. Berdasarkan data yang telah diambil hampir terjadi kenaikan 
sekitar 10% setiap tahunnya dan diprediksi akan terus bertambah hingga tahun 2020 
(Number Of Smartphone Users Worldwide From 2014 To 2020 (In Billions), 2016), di 
Indonesia sendiri termasuk dalam negara dengan pengguna smartphone terbesar ke 4 
di dunia [1]. Terdapat beberapa brand smartphone ternama yang merajai penjualan 
smartphone di dunia bahkan di Indonesia. Apple merupakan salah brand dengan 
tingkat nilai kepuasan pelanggan yang baik di Indonesia dan bahkan mencapai 98% 
[2]. Tidak hanya pada tingkat kepuasan, berdasarkan data yang telah peneliti dapat 
dari salah satu marketplace jual beli terbesar di Indonesia, Apple iPhone juga merajai 
penjualan smartphone bekas di Indonesia [3]. Seiring dengan banyaknya minat 
masyarakat terhadap smartphone bekas bermerk iPhone. Dapat dikatakan bahwa 
tingkat kerusakan dari smartphone tersebut juga beriringan. Dari data yang telah di 


