
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Perkembangan teknologi informasi menjadi salah satu hal yang tidak 

terlepas dari kehidupan manusia modern saat ini. Dengan berkembangnya 

teknologi komunikasi dan elektronik menyebabkan berbagai bidang turut 

mengalami peningkatan seperti halnya pada tingkat kualitas, kecepatan dan 

kemudahan. Sistem pakar merupakan salah satu bidang teknik kecerdasan buatan  

yang cukup diminati. Karena penerapannya di berbagai bidang,  baik bidang  ilmu  

pengetahuan maupun bisnis yang terbukti sangat membantu dalam pengabilan 

keputusan dan sangat luas penerapannya.  

Sistem Pakar merupakan suatu sistem komputer yang di rancang agar 

dapat melakukan penalaran seperti layaknya seorang pakar pada suatu bidang 

keahlian tertentu (Dito & Surya, 2016). Sistem pakar diciptakan bukan untuk 

menggantikan kedudukan seorang pakar tetapi untuk memasyarakatkan 

pengetahuan  dan pengalaman pakar tersebut  untuk orang banyak . 

Printer adalah salah satu hardware (perangkat keras) yang terhubung ke 

komputer dan mempunyai fungsi untuk mencetak tulisan, gambar dan tampilan 

lainnya dari komputer ke media kertas atau sejenisnya, perangkat elektronik ini 

menggunakan kabel sebagai media transmisi (Suriyanti, 2013). 

 Printer terus berkembang dari waktu ke waktu, baik dari teknologi maupun 

harganya. Saat ini printer sudah menjadi prangkat tambahan yang dimiliki  

mayoritas orang yang memiliki komputer. Harganya yang semakin murah karena 
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kompetisi dan teknologi yang dikembangkan oleh beberapa perusahaan printer 

membuat printer bisa dimiliki oleh siapa saja dengan harga yang relatif terjangkau 

(Akim & Budi , 2013).  Disisi lain kerusakan printer juga menjadi masalah yang 

cukup serius, ini dapat dimaklumi mengingat banyaknya penguna yang kurang 

memiliki pengetahuan tentang printer, khususnya dalam menangani printer yang 

mengalami kerusakan yang terjadi belum tentu rumit dan tidak dapat di perbaiki 

sendiri. 

 Dan kebanyakan penguna printer  ketika mengalami kerusakan pada 

printer, mereka langsung membawa printernya ke tempat servis sebelum 

mengetahui apa gejala yang dialami. Gejala - gejala kerusakan yang timbul sangat 

bervariasi dan membingungkan pengguna. Untuk itu perlu  dibuatkan suatu sistem 

yang dapat membantu memecahkan permasalahan kerusakan printer. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang di uraikan di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana mengembangkan sistem pakar diagnosis kerusakan 

hardware printer canon berbasis web ? 

2. Bagaimana analisis kualitas sistem aplikasi sistem pakar deteksi 

kerusakan hadware printer canon berbasis web berdasarkan pengujian 

mengunakan ISO 9126 ? 

3. Seberapa efektif pembuatan sistem pakar ini dalam membantu penguna 

printer ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan Dari Penelitian Ini Adalah : 

1. Mengembangkan aplikasi sistem pakar diagnosa kerusakan hardware 

printer canon berbasis web dengan mengunakan metode Case - Based 

reasoning. 

2. Melakukan pengujian kualitas sistem dengan pengujian ISO 9126, 

pengujian meliputi 2 aspek yaitu Funcionality dan Usability. 

3. Melakukan pengukuran keefektifan sistem kepenguna melalui pengisian 

Kuisioner. 

 

 

 

 



4 

 

1.4 Batasan Penelitian 

Penelitian Ini dibatasi pada point-point berikut : 

1. Pembatasan Sistem Pakar deteksi kerusakan hardware printer canon fokus  

Pada printer jenis canon Ink Jet. 

2. Mekanisme Pengujian mengunakan ISO 9126 

 

 

1.5 Manfaat Penelitian   

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi User / Penguna 

Membantu mempemudah penguna Printer canon untuk mendapatkan 

informasi mengenai cara memperbaiki kerusakan pada printer canon. 

 

2. Bagi Peneliti  

 Mampu merancang dan mendesign suatu aplikasi sistem pakar deteksi 

kerusakan hardware printer canon berbasis web dengan mengunakan 

metode case - based reasoning. 

 

3. Bagi Akademisi 

a. Penelitian ini bisa sebagai acuan untuk penelitian berikutnya dan bisa 

mengembangkan tentang penelitian ini. 

b. Menyediakan akses terhadap banyak informasi yang dapat diakses 

dengan mudah oleh  mahasiswa. 
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1.6 Keaslian Penelitian 

NO Judul Metode Hasil/ Kelebihan Kekurangan 

1 Sistem Pakar 

untuk 

diagnosa 

kerusakan 

pada printer 

Forward 

Chaning 

Perancangan sistem 

dilakukan dengan 

membuat knowledge 

base mengunakan 

dicision tree dan aturan 

if-then sebagai 

representasi pengetahuan 

Penelitian ini 

hanya terfokus 

pada jenis tipe 

printer canon 

tertentu yaitu 

tipe canon Ip 

2770, Mp 287, 

dan Mp 145 

2 Sistem Pakar 

mendeteksi 

kerusakan 

toner 

Case 

Based- 

Reasoning 

Metode case-based 

reasoning merupakan 

salah satu algotritma 

dalam sistem pakar yang 

digunakan untuk 

mempermudah 

mendeteksi kerusakan 

toner 

Penelitian ini di 

batasi hanya 

membahas 

kerusakan  

yang sering 

terjadi pada 

toner Printer 

laser jet 

No Judul Metode Hasil/ Kelebihan Kekurangan 

3 Sistem Pakar 

Diagnosis 

Kerusakan 

Pada  Printer 

Ink Jet 

Forward 

Chaning 

Dalam proses penarikan 

kesimpulan sistem 

mengunakan algoritma 

forward chaning dimana 

gejala kerusakan dan 

aturan algoritma di 

tentukan berdasarkan 

fakta kerusakan yang di 

alami.  

Di dalam 

pengujiannya 

masih di temui 

beberapa 

kendala , di 

dalam 

perhitungan dan 

permasalahan 

4 Sistem Pakar 

Pendeteksi 

Kerusakan 

Case Based 

Reasoning 

Penalaran berbasis 

kasus/ Case Based 

Reasoning merupakan 

Penelitian ini di 

batasi hanya 

membahas 
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Printer  metode yang 

dipergunakan untuk 

membangun sebuah 

sistem berbasis 

pengetahuan. 

kerusakan 

printer pixma 

IP 2770 

5 Aplikasi 

Expert 

System 

Troubleshoot 

Printer 

Canon 

Berbasis 

Web 

Forward 

Chaning 

Program yang telah di 

rancang untuk 

menentukan tingkat 

kemudahan dalam 

pengajaran dan 

pembelajaran  yang 

dapat mempermudah 

penguna dalam 

memperbaiki masalah 

pada printer  

Penelitian ini 

hanya 

membahas 

tentang 

kerusakan pada 

printer jenis IP 

2770 dan MP 

287 

 

Dari hasil penelitian terdahulu dapat ditarik kesimpulan bahwa 

permasalahan kerusakan hardware printer,  yang sering terjadi pada jenis  printer 

canon ink jet ip 145, ip 2770 dan mp 287, pembahasan hanya terfokus pada tiga 

jenis printer tersebut. Adapun  penelitian yang dilakukan pada tahap berikutnya 

yaitu membahas permasalahan yang sering terjadi pada printer jenis canon ink jet. 

 

 

 

 

 

 

 


