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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Sekolah menengah kejuruan adalah pendidikan pada tingkat menengah yang 

mengutamakan pengembangan kemampuan untuk dapat melakukan suatu pekerjaan 

tertentu. Sekolah menengah kejuruan mengutamakan pengembangan sikap profesional  

untuk dapat memasuki bidang pekerjaan. Sekolah menengah kejuruan 

menyelenggarakan program-program pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan 

lapangan pekerjaa (Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990). 

SMKN 1 Bandar Lampung merupakan salah satu sekolah pada jenjang 

pendidikan menengah kejuruan yang mengutamakan pengembangan potensi dan bakat 

siswa melalui bidang studi keahlian yang ada. SMKN 1 bandar lampung berlokasi di 

Jl. Pulau Morotai No.33 Jagabaya III Wayhalim, Bandar Lampung. Sekolah ini  

mempunyai berbagai jenis jurusan diantaranya multimedia, teknik komputer jaringan, 

animasi,  administrasi perkantoran, akutansi, pemasaran, tata boga dan tata busana. 

Salah satu prodi yang terdapat pada sekolah ini mempelajari ilmu tentang teknologi 

informasi komputer adalah Teknik Komputer Jaringan (TKJ) dan multimedia. 

Dalam metode pembelajarannya siswa siswi jurusan teknik komputer jaringan 

menggunakan metode teori, demonstrasi, dan praktikum, selain itu siswa juga dapat 

belajar dari sebuah buku pedoman yang digunakan 1 buku untuk 2 orang. Sebagai siswa 

teknik komputer jaringan dan multimedia mereka harus memahami berbagai macam 

pembelajaran selain pelajaran jaringan, pelajaran tersebut di antaranya web, database, 
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install ulang sistem operasi, mengatasi masalah kerusakan atau eror yang terjadi pada 

hardware dan software komputer. Komputer yang sering digunakan oleh siswa TKJ 

dan Multimedia beberapa kali mengalami kerusakan atau permasalahan, seperti kabel 

yang rusak, kerusakan pada modul memory, bluescreen, komputer mati sendiri, 

powwer supply yang tiba-tiba mati dan berbagai kerusakan lainnya. Dalam mengatasi 

permasalahan tersebut beberapa siswa dapat mengatasi permasalahan tersebut namun 

ada beberapa lainnya yang kurang memahami cara mengatasi permasalahan tersebut. 

Kurangnya pengalaman dan pemahaman siswa terhadap materi kerusakan komputer 

ini yang membuat sebagian siswa tersebut kurang memahaminya. Siswa TKJ dan 

multimedia mempelajari tentang materi troubleshooting komputer dan perakitan 

komputer hanya pada kelas 10. 

Penulis menganggap diperlukannya sebuah aplikasi sistem pakar untuk 

membantu siswa siswi dalam mendiagnosa kerusakan hardware  komputer. Sistem 

Pakar adalah sebuah sistem yang dirancang khusus untuk dapat meniru pengetahuan 

manusia ke dalam sebuah komputer, pengetahuan yang dimasukan ke dalam sistem ini 

ialah pengetahuan seorang pakar atau seorang ahli dalam bidang tertentu (Putri, 2016). 

Sistem Pakar merupakan bagian dari bidang kecerdasan buatan (Artificial Intelegence). 

Artificial Intelegence adalah sebuah konsep pemetaan bahasa pemrograman yang akan 

menghasilkan sebuah kesimpulan berdasarkan pemetaan yang telah dibuat didalam 

pemrograman (Wijaya, 2013). Dengan adanya sistem tersebut dapat membantu siswa 

siswi mengatasi segala permasalahan kerusakan hardware komputer dalam baik dalam 

pembelajaran atau saat mereka praktik kerja lapangan (PKL) maupun dalam kehidupan 

sehari-hari.  
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Berdasarkan uraian tersebut penulis mengusulkan penelitian yang berjudul 

“Sistem Pakar untuk Mengatasi Permasalahan Perangkat Keras Komputer dengan 

Menggunakan Metode Forward Chaining Pada SMKN 1 Bandar Lampung” dalam 

pengeoperasianya sistem ini berbasis web. Bahasa pemrograman yang digunakan 

adalah PHP dan MySQL sebagai database server, dan dalam pembuatanya  penulis 

menggunakan metode pengujian ISO 25010. 

 

1.2      Rumusan Masalah  

       Berdasarkan latar belakang yang ada maka diperoleh rumusan masalah yang 

digunakan untuk penelitian. Adapun rumusan masalah tersebut  yaitu : 

1. Bagaimana membangun sistem pakar yang membantu pelajar SMKN1 

Bandar Lampung untuk mendiagnosa kerusakan hardware komputer? 

2. Bagaiamana mengimplementasikan metode forward chaining kedalam 

sistem pakar? 

 

1.3      Batasan Masalah  

Pada permasalahan yang terjadi maka dapat di buat suatu sistem sesuai dengan 

batasan masalah sebagai berikut : 

1. Sistem ini digunakan untuk mengetahui penyebab kerusakan pada hardware 

komputer. 

2. Dalam penggunaanya aplikasi ini memiliki basis web. 

3. Ruang lingkup yang digunakan adalah SMKN 1 Bandar Lampung. 
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4. Target pengguna pada aplikasi ini ditujukan untuk siswa siswi jurusan 

Teknik Komputer Jaringan dan Multimedia. 

1.4      Tujuan Penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 

1. Menambah pengetahuan dan informasi siswa tentang troubleshooting 

hardware komputer. 

2. Membantu para siswa untuk mengatasi kerusakan yang terjadi pada 

hardware komputer. 

3. Membangun sistem yang dapat membantu para siswa untuk mendiagnosa 

kerusakan hardware komputer. 

4. Mengimplementasikan metode forward Chaining ke dalam sistem pakar. 

 

1.5     Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah : 

1. Sebagai media pembelajaran, menambah pengetahuan, dan dapat 

mempermudah para siswa siswi untuk mendiagnosis kerusakan yang terjadi 

pada sebuah hardware komputer.  

2. Untuk dapat membantu guru dalam penyampaian materi hardware komputer 

dan kerusakan hardware komputer. 

3. Membantu sekolah untuk mengembangkan kemampuan siswa atau siswi 

jurusan teknik komputer jaringan dan multimedia. 


