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Abstract
World today is increasingly developing techniques along with the development of technology, it is seen also
in the automotive industry, especially in the two-wheeler automotive industry / motorcycle. From year to
year, two-wheeler manufacturers constantly innovate the products they produce. If we observe, the
development of today's motorcycles follow the trend in driving comfort, as evidenced by the issuance of a
motor with CVT technology (Continuously Variable transmition) which is a gearbox technology on an
ongoing basis in accordance with the rotation speed of the engine. This study emphasized on the diagnosis
of the problems that occur on a motorcycle, especially Honda Vario CVT technology or better known as
the motor matic to specialize in the transmission / CVT. Methods of data collection research began using
the method of observation (observation), and the literature or known to the literature. The design of an
expert system to detect damage to the motor is made by using the forward chaining method with the
Microsoft Visual Basic programming language is a programming language which is made for creating
applications, currently drafting its database using Microsoft Access. The expert system makes it easy for
users matic motor to determine damage to the motor maticnya in depth and determine any kind of spare
parts that should be replaced by the appropriate application of damage symptoms. Open up their
knowledge of what components are contained on the motor matic and ultimately consumers are satisfied
with the application.
Keywords: expert systems, motorcycle engines, Honda Vario, forward chaining.

1.

Pendahuluan
Pada saat ini, alat transportasi sudah jelas
menjadi kebutuhan yang amat mendasar. untuk
melakukan aktivitasnya sehari-hari, terutama
menggunakan sepeda motor. Buktinya adalah
meningkatnya penjualan motor sebesar 50% dalam
waktu satu bulan (Sofyan, 2013). Alasannya adalah
karena motor lebih murah, rendah biaya perawatan,
serta dengan dimensi yang tidak begitu besar,
menjadikan sepeda motor sangat cocok digunakan di
setiap daerah yang sering kali terjadi kemacetan lalu
lintas.
Bila kita amati, perkembangan sepeda motor
dewasa ini mengikuti trend kenyamanan dalam
berkendara, terbukti dari dikeluarkannya motor
dengan teknologi CVT (Continuously Variable
Transmition) yang merupakan teknologi percepatan
transmisi secara berkelanjutan sesuai dengan
kecepatan putaran mesin. Berkat penggunaan
teknologi CVT pengendara tidak direpotkan dengan
pengoperasian tuas perseneling (otomatis) yang
sering kali membingungkan dan menyulitkan
pengendara pemula. Dengan kenyamanan yang
ditawarkan,
kendaraan
dengan
teknologi
CVT/Transmisi Otomatis merupakan pilihan yang
tepat bagi pengguna yang menginginkan kenyamanan
berkendara.

Teknologi CVT merupakan teknologi yang baru
diterapkan pada kendaraan roda dua dimana
teknologi ini menggunakan komponen dan
mekanisme kerja yang berbeda dengan transmisi
konvensional, transmisi dengan menggunakan
teknologi CVT secara garis besar memanfaatkan
perubahan diameter pully yang secara dinamis dapat
membesar dan mengecil sesuai dengan gaya
sentrifugal yang dihasilkan oleh roller yang terdapat
didalam pully sehingga terjadilah perubahan
kecepatan. Sedangkan pada transmisi konvensional
terdiri dari susunan beberapa roda gigi yang tersusun
sedemikian rupa dan tidak terdapat mekanisme
penggerak secara otomatis didalamnya (digeser
secara manual). Dari perbedaan mekanisme dan
komponen pendukung, tentunya kendaraan dengan
teknologi CVT memerlukan perawatan yang berbeda
dengan kendaraan yang menggunakan transmisi
konvensional.
Sesuai data pada AISI (Asosiasi Industri Sepeda
Motor Indonesia), motor tipe matic ini mengalami
perkembangan yang sangat pesat di tiap tahunnya.
Bercermin dari hal tersebut, penulis melakukan
sebuah survey pada masyarakat pengguna motor
matic Honda. Hanya saja, yang patut disayangkan
adalah keterbatasan produk, sehingga tak jarang
masyarakat harus rela antri dan inden selama satu
minggu hingga tiga bulan. Karena kebanyakan
19

Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi, ISSN:2087-0868, Volume 7 Nomor 2 September 2016
memang menikmati motor matic tersebut dengan
beberapa alasan logis dengan teknologi yang relatif
baru dan fitur-fitur yang diberikan juga lebih
menyamankan pengguna, menyebabkan cara
perawatan yang sedikit berbeda dengan kendaraan
konvensional lainnya yang tentunya akan
memerlukan waktu beberapa lama untuk memahami
tentang teknologi CVT, dan dari survey langsung ke
pengguna 6 dari 10 orang mengalami masalah pada
transmisi CVT-nya terutama gangguan pada v-belt.
Untuk memberi solusi masalah tersebut, maka
munculah ide penulis untuk mengembangkan sebuah
sistem pakar/expert system yang mampu memberikan
diagnosa sehubungan dengan permasalahan yang
timbul pada sepeda motor dengan teknologi CVT
yang tentunya berdasarkan pengetahuan yang
dimiliki oleh kepala teknisi resmi dari brand sepeda
motor tersebut, sehingga pengetahuan yang diberikan
kepada sistem terjamin kebenarannya. Dengan
adanya sistem pakar yang mampu mendiagnosa
masalah yang terjadi pada sepeda motor dengan
transmisi
otomatis/CVT,
diharapkan
terjadi
pendokumentasian ilmu yang dimiliki oleh pakar
sehingga ilmu tersebut dapat dimanfaatkan oleh
orang lain/lembaga lain yang membutuhkan, seperti
untuk keperluan pengajaran pada Sekolah Menengah
Kejuruan Jurusan Teknik Otomotif, teknisi junior
yang baru bekerja, maupun teknisi-teknisi yang ingin
mendalami teknologi CVT, sistem ini dapat dijadikan
salah satu referensi pengetahuan.
2.

Landasan Teori

A.

Pengertian Kecerdasan Buatan
Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence
(AI) cabang ilmu dari komputer yang konsern dengan
pengautomatisasi tingkah laku cerdas. Pernyataan
tersebut juga dapat dijadikan definisi dari AI. Definisi
ini menunjukkan bahwa AI adalah bagian dari
komputer sehingga harus didasarkan pada sound
theoretical (teori suara) dan prinsip-prinsip aplikasi
dari bidangnya. Prinsip-prinsip ini meliputi struktur
data yang digunakan dalam representasi pengetahuan,
algoritma yang diperlukan untuk mengaplikasikan
pengetahuan tersebut, serta bahasa dan teknik
pemograman
yang
digunakan
dalam
mengimplementasikannya (Desiani, 2006).
B.

Komponen Kecerdasan Buatan
Komponen-komponen
kecerdasan
buatan
adalah sebagai berikut:
1. Sistem Pakar (Expert System)
Sistem pakar diberikan untuk memberikan
informasi tentang suatu objek ke dalam komputer
dan untuk berinteraksi dengan basis pengetahuan
yang mampu bekerja layaknya seorang pakar pada
suatu subyek.
2. Pengolahan Bahasa Alami dan Peniruan
Bahasa alami dapat membuka kemungkinan bagi
manusia untuk melakukan dialog dengan
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komputer menggunakan bahasa sehari-hari. Hal
ini berarti komputer mampu menerima perintah
dalam bahasa sehari-hari dan mampu pula
memberi jawaban dalam bahasa yang sama
3. Permainan Cerdas
Permainan sudah menjadi objek program
kecerdasan buatan karena memenuhi persyaratan
sebagai program kecerdasan buatan yaitu keadaan
ruang pencarian intensif dan kaidah-kaidah yang
terdefinisi secara jelas, misalnya permainan catur.
4. Pemecahan Masalah (Problem Solving)
Pemecahan masalah manusia yang dapat dibantu
oleh kecerdasan buatan.
5. Robotika (Robotic)
Dalam kecerdasan buatan robotika diharapkan
dapat memutuskan suatu tindakan yang tepat dari
sejumlah tindakan yang dapat membantu kerja
manusia.
6. Logika (Logic)
Merupakan suatu program yang dapat digunakan
untuk mempelajari suatu logika kebenaran suatu
argument dengan menerapkan kaidah-kaidah dari
logika.
C.
1.

Sistem Pakar
Pengertian Sistem Pakar
Sistem Pakar adalah salah satu cabang dari AI
yang membuat penggunaan secara luas knowledge
yang khusus untuk menyelesaikan masalah tingkah
manusia yang pakar. Seorang pakar adalah orang
yang mempunyai keahlian dalam bidang tertentu,
yaitu pakar yang mempunyai knowledge atau
kemampuan khusus yang orang lain tidak mengetahui
atau mampu dalam bidang yang dimilikinya.
Teknologi sistem pakar ini meliputi bahasa sistem
pakar, program dan perangkat keras yang dirancang
untuk membantu pengembangan dan pembuatan
sistem pakar (Arhami, 2005).
Salah satu metode yang paling umum
digunakan untuk merepresentasikan pengetahuan
adalah dalam bentuk tipe aturan “Jika..Maka”
(IF..THEN). Keuntungan dari sistem pakar antara
lain:
a. Konsisten
Karena merupakan mesin yang memiliki
kemampuan pakar, maka sistem pakar dapat
bekerja secara terus menerus dan konsisten.
b. Ketersediaan
Sistem pakar merupakan software yang dapat
dengan mudah digandakan sehingga dapat
menangani lebih banyak pemakai.
c. Dokumentasi
Pengetahuan yang dimiliki oleh sistem pakar
tidak bisa hilang karena tersimpan dalam sebuah
basis pengetahuan yang berupa database,
tentunya diiringi dengan perawatan sistem secara
berkesinambungan.
2.

Metode Pengumpulan Data
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Metode yang digunakan adalah dengan
pengumpulan data, agar data yang diperoleh relevan
maka diperlukan akuisi pengetahuan yang dilakukan
dengan cara sebagai berikut:
a. Wawancara (Interview)
Metode ini paling banyak digunakan, metode ini
melibatkan pembicaraan secara langsung dengan
pakar sehingga didapatkan pengetahuan secara
pasti langsung dari pakar. Pada kasus ini, penulis
melakukan wawancara kepada mekanik di
bengkel motor Anugerah, Medoho, Semarang.
b. Pengamatan (Observasi)
Dalam metode ini dilakukan pengamatan secara
langsung terhadap pekerjaan pakar di bengkel
Anugerah, Medoho, Semarang.
c. Kepustakaan (Literatur)
Suatu teknik pengumpulan data dengan mencari
data dari buku-buku yang berkaitan dengan obyek
penelitian, untuk mendapatkan suatu data.

sistem. Tahap ini merupakan tahap paling penting
karena tahap ini dilakukan suatu identifikasi adanya
hambatan-hambatan yang terjadi sehingga dapat
diusulkan perbaikan.
1. Analisa Kebutuhan User
Para pengguna yang akan memanfaatkan sistem
pakar ini, adalah:
a. User (pengguna biasa),
merupakan
pengguna biasa yang dapat langsung masuk
dalam sistem pakar ini. Fasilitas yang
dimiliki oleh user adalah fasilitas tanya
jawab antara sistem dengan user sebagai
proses menemukan gejala kerusakan dan
selusi penanganannya.
b. Admin merupakan kunci utama dari sistem
pakar ini. Fasilitas yang dimiliki oleh admin
adalah sebagai berikiut:
1. Semua fasilitas yang dimiliki oleh user
(pemakai biasa).
2. Fasilitas
untuk
mengakses
dan
pengeditan (update) pengetahuan beserta
aturan.

3.

Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh
mahasiswa Universitas STIKOM-Bali, Kadek
Effendi dalam skripsinya yang berjudul “Sistem
Pakar Untuk Mendiagnosa Kerusakan Pada Mesin
(Engine) Sepeda Motor bebek” membahas mengenai
sistem pakar pada kendaraan motor bebek.
Penelitian terdahulu berikutnya adalah dari
skripsi yang berjudul “Sistem Pakar Untuk
Mengidentifikasi Kerusakan Pada Motor Yamaha Vixion” oleh mahasiswa Universitas Sumatera Utara –
Medan, David Ardi Winata. Penyampaian informasi
pun dikemas dalam bentuk website dengan request
dari user. Request tersebut akan diproses dalam
sistem kemudian hasilnya akan dikirim lagi ke user
dengan ditampilkan pada layar monitor user.
Perbedaan penelitian terdahulu dengan yang
penulis buat adalah sebagai berikut :
a. Penelitian pertama membahas sistem transmisi
motor bebek menggunakan rantai, sedangkan
motor matic menggunakan Vbelt .
b. Letak tangki bensin motor bebek berbeda
dengan motor matic yang mempengaruhi
kemudahan bongkar pasang saat proses
perbaikan.
c. Kemudian pada penelitian yang berikutnya
membahas tentang kerusakan pada motor
injeksi sedangkan penulis pada transmisi CVT.
d. Sistem pakar yang dikembangkan dengan cara
tanya -jawab melalui internet kemudian
hasilnya akan dikirim ke user. Sedangkan
penelitian penulis melalui aplikasi desktop.
4. Metode Perancangan Sistem
A. Analisa Sistem
Tahap analisa digunakan untuk mendapatkan
data-data yang diperlukan untuk membangun sebuah

2.

Analisa Kebutuhan Hardware
Untuk mendukung sebuah sistem pakar
untuk deteksi kerusakan motor Honda
Vario, perlu adanya sistem komputer yang
memadai baik hardware maupun software.
Adapun kebutuhan
hardware
yang
digunakan adalah unit komputer dengan
spesifikasi minimum, sebagai berikut:
Prosesor Pentium 4, Hardisk 40 Gb,
Memory 512 Mb, Monitor SVGA 14”,
Keyboard dan Mouse

3.

Analisa Kebutuhan Software
Agar komputer dapat berfungsi maka perlu
didukung oleh perangkat lunak, dalam
sistem pakar untuk deteksi kerusakan motor
Honda Vario menggunakan bahasa
pemograman Visual Basic 2008, basis data
yang digunakan adalah Microsoft Access
2007, dengan sistem operasi windows 7.

B.

Analisa Data
Analisa data yang dimaksud disini adalah
perancangan format data yang masuk (input) dan
keluar (output). Perancangan data disini merupakan
awal dari perancangan sistem karena dengan
menetapkan standar data yang diproses, kita dapat
dengan mudah menentukan algoritma/alur kerja
sistem yang akan dibangun. Adapun data-data yang
dimaksud adalah sebagai berikut:
1. Input
Data yang masukkan ke dalam sistem oleh
administrator adalah data fakta, data rule, data
kerusakan dan data solusi. Sedangkan data yang
diberikan oleh pengguna kepada sistem adalah
jawaban, dan pilihan kerusakan
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2. Output
Sistem memproduksi output berdasarkan datadata yang telah dimasukkan ke dalam sistem,
output ini nantinya berupa informasi kerusakan
dan solusi berupa informasi digital.
C. Analisa Antarmuka
Analisa antarmuka bertujuan untuk
mengidentifikasi gambaran awal tentang tampilan
sistem pada masing-masing proses. Dengan
demikian pada saat implementasi sistem akan
lebih mudah diimplementasikan. Antarmuka
sistem terbagi menjadi dua bagian yaitu
antarmuka pengembangan dan antarmuka
konsultasi.
D. Analisa Struktur Sistem Pakar
Sistem pakar terbagi dalam dua bagian
utama dalam pembuatannya, knowledge base
merupakan inti dari sistem pakar ini dan mesin
inferensi merupakan penerjemah pengetahuan
yang ada pada knowledge base. Adapun pada
knowledge base berupa tabel-tabel fakta dan
kerusakan yang direlasikan dengan tabel rule
E. Analisa Struktur Basis Pengetahuan
Pengetahuan yang dimiliki oleh sistem dapat
penulis gambarkan secara visual dengan
menggunakan diagram tree, dibawah ini adalah
diagram tree untuk struktur pengetahuan pada
sistem pakar. Pada diagram tree gambar lingkaran
melambangkan gejala dan segi empat
melambangkan hipotesa. Pada proses penelusuran
dengan metode forward chaining penelusuran
dimulai dari puncak diagram ke bawah menuju
simpul yang merupakan hipotesa, gejala yang
merupakan ciri-ciri hipotesa tersebut merupakan
node yang memiliki jalur ke bawah dengan tanda
“Y” sedangkan yang memiliki tanda “T” dapat
diabaikan.
Teknik penelusuran yang digunakan adalah
Breadth First Search, teknik penelusuran pada
semua node dalam satu level sebelum perpindah
ke level bawahnya.

Gambar 1 tabel gejala kerusakan

Gambar 2 tabel kerusakan

Untuk
mempermudah
pembacaan
dan
melengkapi data spesifikasi gejala yang ada, tabel
berikut adalah tabel nama gejala kerusakan pada
motor Honda Matic.

Gambar 3 diagram tree
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Berdasarkan pada struktur pohon keputusan Gambar
3 dapat disusun rules atau aturan-aturan sebagai
berikut :
1. If G8 = ”tidak” and G1 = “ya” and G2 = “tidak”
then kerusakan = “TD”
2. If G8 = ”tidak” and G1 = “ya” and G2 = “ya” and
G3 = “ya” and G4 = “ya” then kerusakan = “K1”
3. If G8 = ”tidak” and G1 = “ya” and G2 = “ya” and
G3 = “ya” and G4 = “tidak” then kerusakan =
“TD”
4. If G8 = ”tidak” and G1 = “ya” and G2 = “ya” and
G3 = “tidak” and G5 = “ya” then kerusakan =
“K2”
5. If G8 = ”tidak” and G1 = “ya” and G2 = “ya” and
G3 = “tidak” and G5 = “tidak” and G6 = “ya”
then kerusakan = “K3”
6. If G8 = ”tidak” and G1 = “ya” and G2 = “ya” and
G3 = “tidak” and G5 = “tidak” and G6 = “tidak”
and G7 = “ya” then kerusakan = “K4”
7. If G8 = ”tidak” and G1 = “ya” and G2 = “ya” and
G3 = “tidak” and G5 = “tidak” and G6 = “tidak”
and G7 = “tidak” then kerusakan = “TD”
8. If G8 = ”tidak” and G1 = “tidak” and G26 =
“tidak” then kerusakan = “TD”
9. If G8 = ”tidak” and G1 = “tidak” and G26 = “ya”
and G27 = ”ya” then kerusakan = “K14”
10. If G8 = ”tidak” and G1 = “tidak” and G26 = “ya”
and G27 = ”tidak” then kerusakan = “TD”
11. If G8 = ”ya” and G9 = “ya” and G10 = “ya” then
kerusakan = “K5”
12. If G8 = ”ya” and G9 = “ya” and G10 = “tidak”
then kerusakan = “TD”
13. If G8 = ”ya” and G9 = “tidak” and G11 = “ya”
and G12 = “ya” and G13 = “ya” then kerusakan =
“K6”
14. If G8 = ”ya” and G9 = “tidak” and G11 = “ya”
and G12 = “ya” and G13 = “tidak” then kerusakan
= “TD”
15. If G8 = ”ya” and G9 = “tidak” and G11 = “ya”
and G12 = “tidak” and G14 = “ya” then kerusakan
= “K7”
16. If G8 = ”ya” and G9 = “tidak” and G11 = “ya”
and G12 = “tidak” and G14 = “tidak” then
kerusakan = “TD”
17. If G8 = ”ya” and G9 = “tidak” and G11 = “tidak”
and G15 = ”ya” then kerusakan =”K8”
18. If G8 = ”ya” and G9 = “tidak” and G11 = “tidak”
and G15 = ”tidak” and G16 = “ya” and G17 =
“ya” then kerusakan =”K9”
19. If G8 = ”ya” and G9 = “tidak” and G11 = “tidak”
and G15 = ”tidak” and G16 = “ya” and G17 =
“tidak” and G18 = “ya” and G19 = “ya” then
kerusakan = “K10”
20. If G8 = ”ya” and G9 = “tidak” and G11 = “tidak”
and G15 = ”tidak” and G16 = “ya” and G17 =
“tidak” and G18 = “ya” and G19 = “tidak” then
kerusakan = “TD”

21. If G8 = ”ya” and G9 = “tidak” and G11 = “tidak”
and G15 = ”tidak” and G16 = “ya” and G17 =
“tidak” and G18 = “tidak” and G22 = “ya” then
kerusakan = “K12”
22. If G8 = ”ya” and G9 = “tidak” and G11 = “tidak”
and G15 = ”tidak” and G16 = “ya” and G17 =
“tidak” and G18 = “tidak” and G22 = “tidak” then
kerusakan = “TD”
23. If G8 = ”ya” and G9 = “tidak” and G11 = “tidak”
and G15 = ”tidak” and G16 = “tidak” and G20 =
“ya” and G21 = “ya” then kerusakan = “K11”
24. If G8 = ”ya” and G9 = “tidak” and G11 = “tidak”
and G15 = ”tidak” and G16 = “tidak” and G20 =
“ya” and G21 = “tidak” then kerusakan = “TD”
25. If G8 = ”ya” and G9 = “tidak” and G11 = “tidak”
and G15 = ”tidak” and G16 = “tidak” and G20 =
“tidak” and G23 = “ya” and G24 = “ya” and G25
= “ya” then kerusakan = “K13”
26. If G8 = ”ya” and G9 = “tidak” and G11 = “tidak”
and G15 = ”tidak” and G16 = “tidak” and G20 =
“tidak” and G23 = “ya” and G24 = “ya” and G25
= “tidak” then kerusakan = “TD”
27. If G8 = ”ya” and G9 = “tidak” and G11 = “tidak”
and G15 = ”tidak” and G16 = “tidak” and G20 =
“tidak” and G23 = “ya” and G24 = “tidak” “ya”
then kerusakan = “TD”
28. If G8 = ”ya” and G9 = “tidak” and G11 = “tidak”
and G15 = ”tidak” and G16 = “tidak” and G20 =
“tidak” and G23 = “tidak” and G28 = “tidak” then
kerusakan “TD”
29. If G8 = ”ya” and G9 = “tidak” and G11 = “tidak”
and G15 = ”tidak” and G16 = “tidak” and G20 =
“tidak” and G23 = “tidak” and G28 = “ya” and
G29 = “ya” then kerusakan “K15”
30. If G8 = ”ya” and G9 = “tidak” and G11 = “tidak”
and G15 = ”tidak” and G16 = “tidak” and G20 =
“tidak” and G23 = “tidak” and G28 = “ya” and
G29 = “tidak ” then kerusakan “TD”
4. Perancangan proses

Gambar 4 Konteks Diagram Sistem Pakar

5. Perancangan Desain
a. Perancangan Form Menu Utama
Menu utama terdiri dari tiga CommondButton
yaitu login admin, konsultasi dan tentang pembuat
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serta satu image. Pada CommonButton konsultasi
digunakan untuk pengunjung yang di dalamnya
terdapat form konsultasi dengan forward chaining.
Commondbutton login admin hanya untuk admin
yang terdiri dari form data gejala serta data kerusakan
dan solusi. CommondButton yang ketiga adalah
tentang pembuat dimana di tampilkan identitas
pembuat program.

mengulang kembali jika pada hasil konsultasi kurang
sesuai.

Gambar 7 Perancangan Form Hasil Konsultasi

e. Perancangan Form Pembuat
Pada form ini terdapat empat label yang berisi
data pembuat program, satu image yang berisi logo
STIMIK ProVisi.
Gambar 5 Perancangan Form Menu Utama

b. Perancangan Form Login Admin
Form login ini digunakan untuk membuka menu
Login Admin. Terdapat label Username dan password
admin. Selain itu terdiri dua CommondButton dan
satu image.
Gambar 8 Perancangan Form Pembuat

4.

Gambar 6 Perancangan Form Login Admin

c. Perancangan Form Konsultasi
Pada
form
konsultasi
terdapat
lima
commondbutton, satu label dan image. Form
konsultasi satu dan dua hampir sama yang
membedakannya adalah tampilan dialog label, kalau
form konsultasi dua adalah keputusan akhir dari pada
forward chaining. Pada commondbutton menuju ke
hasil konsultasi secara rinci.

d. Perancangan Form Hasil Konsultasi
Pada form berikut perancangan hasil konsultasi
adalah hasil dari commondbutton detail, terlihat tiga
label, satu image dan satu commondbutton yang
mengarah ke form konsultasi awal yang digunakan

24

Pembahasan

Dalam pembahasan ini berisikan tentang trouble
shooting , pendokumentasian dan Feedback atau
umpan balik yang didapat dari konsumen setelah
sistem pakar ini diaplikasikan pada bengkel
Anugerah medoho, Semarang adalah sebagai berikut
:
1. Konsumen merasa dengan aplikasi tersebut
membantu mereka mengetahui kerusakan
pada motor maticnya secara mendalam.
2. Konsumen dapat mengetahui spare part apa
aja yang harus diganti melalui aplikasi
sesuai dari gejala kerusakan yang
ditimbulkan.
3. Dari solusi kerusakan yang dipaparkan oleh
aplikasi membuka pengetahuan mereka
tentang komponen apa saja yang terdapat
pada motor matic.
4. Konsumen juga merasa puas dan ingin
kembali lagi ke bengkel yang terdapat
aplikasi sistem pakar yang penulis buat.
5. Konsumen berpendapat aplikasi tersebut
sangat praktis dan informatif.

RANCANG BANGUN SISTEM PAKAR UNTUK DIAGNOSA KERUSAKAN PADA MOTOR MATIC
DENGAN METODE FORWARD CHAINING
Alasan penulis mengunakan metode forward
chaining adalah metode ini melakukan pemrosesan
berawal dari sekumpulan data dari pakar dan berbagai
literatur untuk kemudian dilakukan inferensi sesuai
dengan aturan yang diterapkan hingga ditemukan
kesimpulan yang optimal. Mesin inferensi akan terus
melakukan looping pada prosesnya untuk mencapai
hasil keputusan yang sesuai. Metode yang diterapkan
pada forward chaining ini berkebalikan dengan
metode backward chaining. Kelebihan metode
forward chaining ini adalah data baru dapat
dimasukkan ke dalam tabel database inferensi dan
kemungkinan untuk melakukan perubahan inference
rules.
Proses pencarian dengan metode Forward
Chaining berangkat dari kiri ke kanan, yaitu dari
premis menuju kepada kesimpulan akhir, metode ini
sering disebut data driven yaitu pencarian
dikendalikan oleh data yang diberikan. Aktivitas
sistem dilakukan berdasarkan siklus mengenalberaksi.
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