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1.1 Latar Belakang 

Mobil saat ini sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat sebagai sarana 

transportasi di indonesia. Dikutip dari www.cnnindonesia.com, penjualan mobil 

pada tahun 2016 yaitu Toyota 38.815, unit Honda 17.088 unit, Daihatsu 16.800 

unit, Mitsubishi 8.255 unit, Suzuki 6.453 unit, Datsun 2.047 unit, Hino 1.847 unit, 

Isuzu 1.257 unit, Nissan 1.184 unit, dan Mazda 875 unit. Untuk mobil keluaran 

Toyota, Avanza selalu menjadi peringkat pertama dalam penjulan mobil Toyota. 

Kerusakan pada suatu komponen mobil terjadi akibat kelalaian dalam 

melakukan perawatan. Pemilik mobil baru menyadari kerusakan setelah mobil 

tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya terutama tipe Matic. Oleh karena itu 

dalam penggunaan mobil kemungkinan besar membutuhkan perawatan berkala 

dengan cara mendeteksi kerusakan apa yang terjadi pada mobil. Misalnya, jika 

mobil bersuara berisik dan tidak mempunyai gambaran mengapa hal tersebut 

terjadi, hal inilah yang mendorong pembangunan sistem pakar penentuan solusi 

kerusakan mobil khususnya mobil Toyota Avanza tipe matic. 

Penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh Asep dkk (2015), penelitian 

yang dilakukan penulis mengangkat masalah tentang kerusakan mobil Toyota 

Avanza, penelitian ini menghasilkan sistem pakar untuk mendiagnosa kerusakan 

mobil menggunakan metode Backward Chaining. Penelitian yang dilakukan oleh 

Dahlan dan Khairul (2016) dari penelitian yang dilakukan peneliti tentang 

bagaimana mendiagnosa kerusakan kendaraan mobil Toyota, penelitian ini 
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menghasilkan sistem pakar untuk mendiagnosa kerusakan mobil Toyota 

menggunakan metode Case Based Reasoning. 

Pada penelitian ini akan dilakukan penyelesaian masalah pendeteksian 

kerusakan mobil Toyota Avanza Tipe Matic Pada Auto 2000 Way Halim dengan 

berbasis kasus dengan mengimplementasikan metode Case Based Reasoning 

(CBR). CBR adalah salah satu metode pendekatan dari sistem penunjang 

keputusan, yang terdiri dari mengacu kembali, menggunakan kembali, meninjau 

ulang, dan mendalami kasus yang telah lalu. Metode ini memproses permasalahan 

yang diajukan dengan menggunakan solusi pada kasus sebelumnya yang memiliki 

persamaan. Proses tersebut akan menghasilkan solusi yang telah dikembangkan 

dan disesuaikan untuk mengatasi permasalahan. 

 Berdasarkan pemeparan di atas, dalam penelitian ini penulis mengambil 

judul “Sistem Pakar Pendeteksi Kerusakan Mobil Avanza Tipe Matic 

Menggunakan Metode Case Based Reasoning Berbasis Web” sebagai bentuk 

pelayanan Auto 2000 Way Halim kepada konsumen dalam mendeteksi kerusakan 

mobil Toyota Avanza Tipe Matic yang dapat diakses secara online melalui 

website dengan menggunakan teknologi internet. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis menemukan beberapa 

perumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana merancang dan membangun website sistem pakar untuk 

mendeteksi kerusakan mobil Toyota Avanza tipe matic dengan penerapan 

metode Case Based Reasoning? 

2. Bagaimana hasil pengujian menggunakan BlackBox Testing dan pengujian 

akurasi menggunakan Confusion Matrix? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Membangun website sistem pakar untuk mendeteksi kerusakan mobil Toyota 

Avanza tipe matic. 

2. Menerapkan metode Case Based Reasoning pada website sistem pakar untuk 

mendeteksi kerusakan mobil Toyota Avanza  tipe matic. 

 

1.4 Batasan Masalah Penelitian 

Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat lebih terarah maka penulisan 

memberikan batasan masalah yaitu :  

1. Penelitian dilakukan di Auto 2000 Way Halim. 

2. Aplikasi ini hanya mendeteksi kerusakan mesin mobil Toyota Avanza tipe 

matic. 

3. Pembangunan sistem menggunakan Adobe Dreamweaver CS5, menggunakan 

skrip PHP dan database yang digunakan adalah MySQL.  
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1.5   Manfaat/Kontribusi Penelitian 

Manfaat atau kontribusi dari penelitian ini adalah : 

1. Dengan adanya website sistem pakar menggunakan metode Case Based 

Reasoning ini diharapkan dapat mendeteksi kerusakan mobil Toyota Avanza 

tipe matic. 

2. Sebagai bentuk peningkatan pelayanan Auto 2000 Way Halim kepada 

konsumen dalam mendeteksi kerusakan mobil Toyota Avanza tipe matic. 

3. Dapat digunakan sebagai bahan untuk kemajuan teknologi dalam bidang 

sistem pakar. 

4. Penulis dapat meningkatkan kemampuan dan mengembangkan diri dengan 

menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki selama kuliah 

dan menuangkannya dalam penelitian ini. 

 

1.6 Tinjauan Pustaka 

Oleh Asep Abdul Sofyan, Zainul Hakim, Muhammad Iqbal Dzulhaq, dan 

Ali Mursofi, (2015) dari STMIK Bina Sarana Global, dengan judul Perancangan 

Aplikasi Sistem Pakar Deteksi Dini Kerusakan Mobil Toyota Avanza. Dimana 

pada penelitian yang dilakukan penulis mengangkat masalah tentang sering kali 

melihat orang mengeluh, atau mengalami kebingungan jika mobil yang 

dikendarainya tiba-tiba mogok ditengah jalan. Hal ini disebabkan karena 

pengendara kurang paham bahkan tidak tahu bagaimana cara melakukan tindakan 

perbaikan. Penelitian ini menghasilkan sistem pakar untuk mendiagnosa 

kerusakan mobil menggunakan metode Backward Chaining. 
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Oleh Ida Bagus Dhany Satwika, (2012) dari Program Studi Teknik 

Informatika, Jurusan Ilmu Komputer, Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan 

Alam, Universitas Udayana, dengan judul RANCANG BANGUN SISTEM 

DIAGNOSIS KERUSAKAN PADA MOBIL MENGUNAKAN METODE 

FORWARD CHAINING. Dimana pada penelitian membahas kerusakan pada 

mesin mobil terjadi akibat kelalaian dalam melakukan perwatan. Pemilik baru 

menyadari kerusakan setelah mobil tidak dapat beroprasi sebagaimana mestinya. 

Penelitian ini menghasilkan sistem pakar untuk mendiagnosa kerusakan mobil 

menggunakan metode Forward Chaining berbasis web. 

Oleh Dahlan Abdullah dan Khairul Azmi, (2016) dari Program Studi 

Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Malikussaleh, dengan judul 

SISTEM PAKAR MENDIAGNOSA GEJALA KERUSAKAN MESIN MOBIL 

TOYOTA MENGGUNAKAN METODE CASE BASED REASONING. Dimana 

pada penelitian yang dilakukan peneliti mengangkat masalah bagaimana 

mendiagnosa kerusakan kendaraan mobil dengan cara mengetahui jenis-jenis 

kerusakan sepeda motor, gejala kerusakan mobil, ciri-ciri kerusakan mesin mobil 

Toyota. Penelitian ini menghasilkan sistem pakar untuk mendiagnosa kerusakan 

mobil Toyota menggunakan metode Case Based Reasoning. 

Oleh Bimmo Satryo Wicaksono, Ade Romadhony, dan Mahmud Dwi 

Sulistiyo, (2014) dari Fakultas Informatika Universitas Telkom, dengan judul 

Analisis dan Implementasi Sistem Pendiagnosis Penyakit Tuberculosis 

Menggunakan Metode Case-Based Reasoning. Dimana pada penelitian yang 

dilakukan peneliti mengangkat masalah penyakit Tuberculosis atau yang dikenal 

dengan TB. Penelitian ini mengembangkan suatu aplikasi berbasis pengetahuan 
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yang bertujuan untuk membantu dokter dalam mendiagnosis penyakit TB. 

Aplikasi atau sistem yang dikembangkan ini menggunakan metode Case-Based 

Reasoning (CBR) dengan perhitungan similarity antara kasus lama dan baru pada 

sistem menggunakan probabilitas Bayes. 

Oleh Agus Sasmito Aribowo (2010) dari Jurusan Teknik Informatika UPN 

Veteran Yogyakarta, dengan judul Pengembangan Sistem Cerdas Menggunakan 

Penalaran Berbasis Kasus (Case Based Reasoning) Untuk Mendiagnosa Penyakit 

Akibat Virus Eksantema. Dimana pada penelitian yang dilakukan peneliti 

mengangkat masalah penyakit yang diakibatkan oleh virus Eksantema contohnya 

adalah cacar air, campak, variola, dan sebagainya dengan gejala yang hampir 

mirip satu sama lain. Penelitian ini menghasilkan sistem pakar yang dapat  

mendiagnosa penyakit yang diakibatkan oleh virus Eksantema. Sistem pakar 

dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penalaran berbasis kasus. Jika ada 

kasus yang mirip maka penalaran untuk menimbang kasus terdekat menggunakan 

Metode Probabilitas Bayes.  

 


