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ABSTRAK

Permasalahan 

Handphone, merupakan alat 
komunikasi yang umum digunakan 

oleh masyarakat.

•Banyaknya masyarakat yang tidak 
mengerti tentang kerusakan yang 

terjadi pada handphone.

•Dibuatkan Sistem Pakar Deteksi Kerusakan 
Handphone Nokia Menggunakan Metode Hill Climbing.

Berbasis web dan menggunakan bahasa pemrograman 
PHP.

•Knowledge disimpan dalam database MySQL.

Metode inferensi yang digunakan adalah Forward 
Chaining.

Menggunakan metode penelusuran Hill Climbing.

Solusi?

Hasil & Analisa

Hasil analisa menunjukan bahwa kerusakan handphone pada 
pengguna sesuai dengan gejala yang dialami dengan tingkat 

keakuratan 88,89%.

Analisa dilakukan dengan kuesioner yang diberikan kepada 
masyarakan dan teknisi handphone.



PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi mempengaruhi berbagai 
bidang kehidupan manusia. Salah satunya adalah 
teknologi informasi.  Contoh : Komputer.

Begitu pula dengan adanya teknologi informasi, tak 
kalah pesat perkembangannya. Contohnya adalah 
handphone.

Kerusakan pada handphone tak dapat dihindari. 
Dengan adanya penelitian ini, pengguna dapat 
mengetahui kerusakan yang terjadi pada handphone
yang digunakan. 

Membangun sistem pakar 
deteksi kerusakan pada 
handphone nokia dengan 
metode Forward Chaining.

Mengiplementasikan metode 
Hill Climbing dalam 
penelusuran data.

Tujuan Penelitian

Data Primer. 

Data Yang Digunakan

Metode inferensi yang digunakan 
adalah Forward Chaining.

Metode penelusuran data 
menggunakan metode Hill Climbing.

Metode Yang

Diterapkan



HASIL ANALISA DAN PENGUJIAN (1)

Terdapat 2 pengguna sistem. 

• Pengguna biasa.

• Administrator.

Pengguna biasa : 

• Hanya dapat mengakses 
menu diagnosa.

• Mengakses menu khusus

• Harus login.

Administrator :

• Dapat mengolah data, dan 
mengganti password.

• Pengolahan data : tambah, 
edit, hapus pada gejala, 
kerusakan, dan kaidah.

Pengujian keakuratan sistem :

• Survei dilakukan pada 3 orang teknisi 
komputer.

• Tingkat keakuratan sistem dapat 
dihitung dari kecocokan persentase 
antara gejala dan kesimpulan yang 
diberikan.



HASIL ANALISA DAN PENGUJIAN (2)

Teknisi 1 :

Kecocokan 18 data dari 21 data yang 
diberikan. 

18 / 21 x 100% = 85,71%.

Teknisi 2 :

Kecocokan 19 data dari 
21 data yang diberikan. 

19/21 x 100% = 90,48%.

Teknisi 3 :

Kecocokan 18 data dari 
21 data yang diberikan. 

18 / 21 x 100% = 
85,71%.

Rata-rata tingkat 
keakuratan sistem : 
(85,71% + 90,48% + 
90,48%) / 3 = 88,89%



KESIMPULAN

Sistem pakar yang dibangun dapat mendeteksi 
kerusakan pada handphone nokia.

Pengimplementasian metode Hill Climbing kurang 
sesuai pada sistem pakar ini. 

Metode Depth First Search ataupun Breadth First 
Search akan lebih sesuai dalam penerapan sistem 

pakar ini.

Keakuratan hasil diagnosa yang dihasilkan sistem 
berdasarkan penilaian dari pakar adalah 88,89%.
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ABSTRAK

• Era Information and Communication Technology (ICT) saat ini mampu menggantikan

peran maupun tugas rumit yang dilakukan manusia, bahkan sanggup menirukan

proses biologis manusia dalam pengambilan keputusan yang disebut dengan

kecerdasan buatan. Sistem pakar merupakan salah satu cabang dari kecerdasan

buatan yang didasarkan pada knowledge atau pengetahuan dasar sebagai inti sistem

dalam menyelesaikan sebuah masalah yang ada. Penggunaan smartphone juga

merupakan salah satu alat canggih yang menunjang aktifitas manusia.

• Kecenderungan pengoperasiannya lebih besar dibandingkan berinteraksi langsung

dengan sesama manusia. Pemakaian smartphone yang terlalu sering dan tanpa

perawatan dengan baik menjadi salah satu faktor pemicu kerusakan yang

ditimbulkan pada komponen-komponennya.
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TUJUAN, METODE, DATA YANG 
DIGUNAKAN

• Tujuan Penelitian : Membuat alat bantu berupa sistem pakar untuk memberikan

deteksi kerusakan smartphone.

• Metode yang digunakan : Metode wawancara pada seorang pakar reparasi

handphone. Untuk penarikan kesimpulannya menggunakan metode Backward

Chaining dimana dimulai dengan sebuah hipotesa yang kemudian dirunut

faktafaktanya, sehingga ditemukan masalah yang dicari.

• Data yang digunakan : Menggunakan data primer, karena pada jurnal ini penulis

melakukan wawancara kepada sang pakar.
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METODE YANG DITERAPKAN DAN HASIL

• Berbasis web dan menggunakan bahasa pemrograman PHP.

• Menggunakan metode inferensi Backward Chaining



HASIL DAN PEMBAHASAN

• Penggunaan smartphone yang terlalu sering dapat menjadi salah satu faktor

kerusakan dari komponen yang terdapat didalamnya. Dalam menangani berbagai

kerusakan yang terjadi, masyarakat awam yang belum mengerti tentang

komponen handphone diharuskan untuk datang langsung ke tempat reparasi

untuk memperbaiki komponen yang tidak berfungsi dengan baik. Aplikasi

pendeteksi kerusakan smartphone berbasis web ini dinilai mampu membantu

menangani pendeteksian kerusakan secara langsung tanpa harus mengunjungi

tempat reparasi handphone terlebih dahulu.
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KESIMPULAN

Penggunaan smartphone yang terlalu sering dapat menjadi salah satu faktor
kerusakan dari komponen yang terdapat didalamnya. Dalam menangani berbagai
kerusakan yang terjadi, masyarakat awam yang belum mengerti tentang komponen
handphone diharuskan untuk datang langsung ke tempat reparasi untuk
memperbaiki komponen yang tidak berfungsi dengan baik. Aplikasi pendeteksi
kerusakan smarrtphone dinilai mampu membantu menangani pendeteksian
kerusakan secara langsung tanpa harus mengunjungi tempat reparasi handphone
terlebih dahulu. Pengguna aplikasi ini dapat dengan cepat mengetahui jenis
kerusakan pada smartphonenya. Aplikasi yang di rancang terbatas pada empat jenis
kerusakan smartphone saja, yaitu kerusakan pada baterai, IC Power, LCD dan
software.
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ABSTRAK

Permasalahan 

Penggunaan BlackBerry tidak luput dari 
kerusakan atau masalah meskipun itu 

mungkin hanya kerusakan kecil

Peranan seorang teknisi pun sangat dibutuhkan terutama
bagi para pengguna atau Customer service yang tidak 
mengetahui penyebab-penyebab kerusakan dan cara 
memperbaiki disaat BlackBerry mengalami kerusakan.

Dibuatkannya Sistem Pakar Untuk Mendiagnosa 
Kerusakan Pada Blackberry Curve 8520 Dengan 

Metode Forward Chaining.

Menggunakan bahasa pemrograman Microsoft
Visual Basic.

Knowledge disimpan dalam database Ms. Access.

Metode inferensi yang digunakan adalah Forward 
Chaining.

Solusi?

Hasil & Analisa
Menghasilkan produk akhir berupa prototype, sehingga tidak sampai pada tahap 
implementasi produk. Keenam langkah tersebut adalah Research and information

collecting, Planning, Develop

prelminaryformof product, Preliminary field testing, Main product revision dan Main field 
testing.

Analisa dilakukan dengan metode Research and Depelopment.



PENDAHULUA

Penggunaan Blackberry tidak  luput dari kerusakan 
atau masalah meskipun itu mungkin hanya 
kerusakan kecil.

Peranan seorang teknisi pun sangat dibutuhkan 
terutama bagi para pengguna atau customer service.

Customer service akan mengalami kesulitan jika ada 
pertanyaan dari client tentang kerusakan apa yang 
terjadi dan perkiraan biaya yang harus dikeluarkan 
untuk melakukan perbaikan.

Membangun sistem pakar untuk 
mendiagnosa kerusakan pada 
Blackberry 8520 dengan metode 
Forward chaining.

Mengiplementasikan metode 
Research and Development
(R&D).

Tujuan Penelitian

Data sekunder.

Data Yang Digunakan
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METODE/TEKNIK & HASIL DISKUSI 

Metode/teknik yang diterapkan :

• Menggunakan metode inferensi Forward Chaining.

• Research and Development (R&D)

Hasil penelitian : Berupa prototipe produk aplikasi yang telah diuji di lapangan dan

di validasi oleh pakar serta dinyatakan memenuhi tujuan yang diharapkan.
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KESIMPULAN

Dalam pembuatan sistem pakar untuk mendiagnosa kerusakan blackberry curve

8520 sangat perlu untuk mengetahui dasar-dasar pengetahuan tentang gejala-

gejala, jenis-jenis kerusakan pada blackberry curve 8520 serta solusi terhadap

kerusakan pada blackberry curve 8520 dengan solusi yang sesuai dengan gejala

kerusakan yang dialami. Semakin banyak pengetahuannya mengenahi permasalahan

tersebut, maka semakin baik hasil yang diperoleh.
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LATAR BELAKANG

• Dengan adanya handphone sangat membantu kelancaran kegiatan manusia. Akan 

tetapi, hanya sedikit dari orang yang memakai handphone yang peka akan gejala –

gejala kerusakan pada handphone, sehingga kebanyakan orang tidak sadar dan cuek 

akan gejala kerusakan tersebut hingga handphone tersebut benar-benar mati.

• Karena hal itulah dibutuhkan suatu perangkat lunak yang berupa aplikasi program 

atau sistem pakar yang sesuai dengan permasalahan yang terjadi pada handphone. 

• Tujuan Penelitian : Membuat aplikasi sistem pakar berbasis android dalam 

mendeteksi kerusakan handphone.

• Data yang Digunakan : Data primer.
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METODE/TEKNIK YANG DIGUNAKAN

• Teknik Forward Chaning : Deteksi dilakukan dengan memulai dari sekumpulan 

gejala-gejala, nantinya dapat melihat kesimpulan jenis kerusakan pada 

handphone.

• Metode Extreme Programming (XP) : Metode rancang bangun perangkat lunak

yang menekankan pada 4 tahapan dalam pengembangan perangkat lunak.



HASIL DAN PEMBAHASAN

• Dengan adanya aplikasi sistem pakar ini maka dapat membantu efisiensi waktu

dalam memperoleh hasil dari kerusakan-kerusakan yang terjadi pada

handphone serta meminimalisir biaya untuk konsultasi ke teknisi. Namun

demikian tidak sepenuhnya menggantikan peran pakar (Teknisi) untuk hasil

analisa yang lebih.



KESIMPULAN

• Aplikasi Sistem Pakar Pendeteksi Kerusakan Handphone berbasis Android

berjalan dengan baik sesuai rancangan.

• Metode inferensi Forward Chainning yang digunakan pada penelitian ini

menentukan gejala-gejala kerusaakan terlebih dahulu, setelah itu dicocokan

dengan fakta-fakta dan aturan yang ada dalam basis pengetahuan kemudian

menarik kesimpulan berupa jenis kerusakan yang yang terjadi.
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ABSTRAK

Permasalahan 

Handphone, merupakan alat 
komunikasi yang umum digunakan 

oleh masyarakat.

•Banyaknya masyarakat yang tidak 
mengerti tentang kerusakan yang 
terjadi pada Hardware handphone.

•Dibuatkan Sistem Pakar Deteksi Kerusakan 
Hardware Handphone.

Berbasis web dan menggunakan bahasa 
pemrograman PHP.

•Knowledge disimpan dalam database MySQL.

Metode inferensi yang digunakan adalah 
Forward Chaining.

Menggunakan metode penelusuran Best First 
Search.

Solusi?

Hasil & Analisa
Basis pengetahuan yang didapat direpresentasikan dengan

metode kaidah produksi,  dan decision tree.

Data yang digunakan adalah data primer dimana data ini
didapat dari hasil wawancara kepada pakar servise handphone.





KAIDAH PRODUKSI

• Rule 1 : Jika ponsel mati Dan tombol power tidak dapat ditekan atau dinyalakan Maka power on key rusak

• Rule 2 : Jika ponsel mati Dan sebelumnya muncul contact service Dan LCD blank Dan restrart Dan tiba-tiba ponsel mati sendiri Dan tidak dapat
mencharge Dan muncul pesan “Insert Sim Card” Maka IC Power rusak. 

• Rule 3 : Jika ponsel mati Dan sebelumnya muncul contact service Dan LCD blank Dan restart Dan tiba-tiba ponsel mati sendiri Dan tidak dapat
mencharge Dan tidak ada jaringan Maka IC CPU rusak. 

• Rule 4 : Jika ponsel mati Dan sebelumnya muncul contact service Dan LCD blank Dan restart Dan tiba-tiba ponsel mati sendiri Dan tidak dapat
mencharge Dan salah satu menu hilang Maka IC Flash rusak. 

• Rule 5 : Jika ponsel mati Dan sebelumnya muncul contact service Dan muncul phone restic (cek IMEI) Maka IC UEM rusak. 

• Rule 6 : Jika ponsel mati Dan sebelumnya muncul contact service Dan tidak ada jaringan Maka EEPROM rusak. 

• Rule 7 : Jika ponsel dapat dinyalakan Dan LCD blank Dan muncul pesan contact service Dan speaker mati Maka IC Audio rusak. 

• Rule 8 : Jika ponsel dapat dinyalakan Dan LCD menyala Dan tampil provider Dan aplikasi ponsel berjalan dengan baik Dan tidak dapat
mencharge ponsel Maka Charge interface rusak. 

• Rule 9 : Jika ponsel dapat dinyalakan Dan LCD menyala Dan tampil provider Dan aplikasi ponsel berjalan dengan baik Dan keypad pada ponsel
tidak berfungsi Maka Keyboard interface sirquit rusak. 

• Rule 10 : Jika ponsel dapat dinyalakan Dan LCD menyala Dan tampil provider Dan aplikasi ponsel berjalan dengan baik Dan speaker/mic mati
Maka mic/speaker interface rusak. 



KAIDAH PRODUKSI LANJ…

• Rule 11 : Jika ponsel dapat dinyalakan Dan LCD menyala Dan tampil provider Dan aplikasi ponsel berjalan
dengan baik Dan earphone tidak berfungsi Maka eraphone socket interfave rusak. 

• Rule 12 : Jika ponsel dapat dinyalakan Dan LCD menyala Dan tampil provider Dan aplikasi ponsel berjalan
dengan baik Dan ponsel tidak bergetar Maka vibrator interface rusak. 

• Rule 13 : Jika ponsel dapat dinyalakan Dan LCD menyala Dan tampil provider Dan aplikasi ponsel berjalan
dengan baik Dan gagal mengirim data melalui infra red (IR) Maka IR transformer transitor rusak. 

• Rule 14 : Jika ponsel dapat dinyalakan Dan LCD menyala Dan tampil provider Dan aplikasi ponsel berjalan
dengan baik Dan gagal mengirim data melalui Bluetooth Maka IC Bluetooth rusak. 

• Rule 15 : Jika ponsel dapat dinyalakan Dan LCD menyala Dan tampil provider Dan aplikasi ponsel berjalan
dengan baik Dan tidak dapat mengambil foto/gambar Dan sebelumnya foto/gambar pecah Maka Camera rusak. 

• Rule 16 : Jika ponsel dapat dinyalakan Dan LCD menyala Dan tampil provider Dan aplikasi ponsel berjalan
dengan baik Dan lampu background tidak menyala Maka driver lampu rusak. 

• Rule 17 : Jika ponsel dapat dinyalakan Dan LCD menyala Dan tampil provider Dan aplikasi ponsel berjalan
dengan baik Dan radio tidak berfungsi Maka radio control rusak. 



KAIDAH PRODUKSI LANJ…

• Rule 18 : Jika ponsel dapat dinyalakan Dan LCD menyala Dan tampil provider Dan aplikasi ponsel berjalan dengan baik Dan radio 
berfungsi tetapi tidak ada suara Maka FM radio IC rusak. 

• Rule 19 : Jika ponsel dapat dinyalakan Dan LCD menyala Dan tampil provider Dan aplikasi ponsel berjalan dengan baik Dan durasi telepon
(ringkasan panggilan) tidak berfungsi Maka real time rusak. 

• Rule 20 : Jika ponsel dapat dinyalakan Dan LCD menyala Dan tampil provider Dan aplikasi ponsel berjalan dengan baik Dan tidak dapat
mengirim atau mengambil data di computer Maka USB I/O computer rusak. 

• Rule 21 : Jika ponsel dapat dinyalakan Dan LCD menyala Dan tampil provider Dan aplikasi ponsel berjalan dengan baik Dan ringtone tidak
berbunyi Maka buzzer interface rusak. 

• Rule 22 : Jika ponsel dapat dinyalakan Dan LCD menyala Dan tampil provider Dan aplikasi ponsel berjalan dengan baik Dan sinyal naik
turun Dan hanya keluar satu sinyal Dan saat sinyal tampil ponsel mati Maka Antena switch rusak. 

• Rule 23 : Jika ponsel dapat dinyalakan Dan LCD menyala Dan tampil provider Dan aplikasi ponsel tidak berjalan dengan baik Maka IC plus 
rusak. 

• Rule 24 : Jika ponsel dapat dinyalakan Dan LCD menyala Dan tampil provider Dan tidak ada jaringan Maka IC power amplifier (PA) rusak. 

• Rule 25 : Jika ponsel dapat dinyalakan Dan LCD menyala Dan LCD koma Maka driver LCD rusak. 

• Rule 26 : Jika ponsel dapat dinyalakan Dan LCD menyala Dan sim card tidak terdeteksi Dan muncul pesan “insert sim card” Maka Sim card 
connector rusak. 



DECISION TREE



HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun hasil dari jurnal ini adalah

sebuah program berbasis web



KESIMPULAN

• Berdasarkan hasil penelitian ini, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa

dengan adanya system pakar kerusakan Handphone barbasis web dapat

memudahkan user dalam mendapatkan informasi mengenai gejala-gejala

kerusakan hardware ponsel dan solusinya. 
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