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Email : ABSTRAK
Sistem Pakar suatu sistem yang menggunakan pengetahuan manusia yang terekam dalam komputer untuk
memecahkan persoalan yang memerlukan keahlian manusia. Sistem pakar diterapkan untuk mendukung
aktivitas pemecahan masalah. Sistem Pakar ini dibutuhkan untuk membantu memudahkan untuk
penyelesaian suatu kerusakan handphone. Untuk mempermudah proses alur perbaikan handphone, maka
diperlukan bantuan sebuah sistem pakar dengan metode pelacakan maju (forward Chaining ). Metode
forward chaining adalah sebuah metode yang menggambarkan inputnya berupa data base diproses untuk
memperoleh kesimpulan yang benar. Implementasinya dengan menggunakan program Delphi 7 sebagai
interface untuk merancang sebuah sistem pakar perbaikan handphone. Dari analisa tiga jenis handphone tipe
GSM biasa (GlobalSistem for Mobile) GT-E1080, CDMA (Code Division multiple Acces) SCH-E189,
tablet GSM Android GT-P3100 dan GSM android ( GT-I 9300). Untuk tipe GT-E1080 maka ditemukan
kerusakan mati (power) dan suara (Speaker) di uji dengan system pakar berhasil 90 % dari 10 sampel. Untuk
tipe SCH-E189 kerusakan bagian mikrophone di uji dengan system pakar berhasil 100 % dari 7 sampel.Tipe
GT-I9300 kerusakan speaker,tidak bisa baca SIM , macet (hank).Dari 15 sample, berhasil 74 %. Tipe P3100
kerusakan mati, tidak bisa baca SIM, dan macet (hank). Dari 10 sample yang diuji, 80 % berhasil. Total
terdapat 42 sample handphone yang terlah diuji menggunakan sistem pakar ini, dan yang berhasil terdapat 35
handphone. Rata-rata prosentase keberhasilan adalah 83 %.
Kata Kunci : CDMA, GSM, Android

PENDAHULUAN
Pada sebuah perusahaan dibutuhkan sebuah sistem untuk mempermudah pekerjaan. Sistem
pakar digunakan untuk penyelesaian masalah dengan konsultasi, melakukan analisis dan diagnosis,
membantu pengambilan keputusan. Salah satu implementasi sistem pakar pada bidang elektronika
yaitu untuk memberikan informasi tentang perbaikan telepon selular.
Service centre yang merupakan tempat yang akan dituju oleh konsumen, apabila telepon
selular konsumen mengalami kerusakan. dan terdapat teknisi yang akan melakukan perbaikan
ponsel tersebut. Teknisi harus memiliki kemampuan dan kompetensi di dalam perbaikan ponsel.
Seorang teknisi, mendapatkan informasi perbaikan dari Technical Support. Sedangkan saat ini
jumlah Technical Support tidak sebanding dengan jumlah teknisi di lapangan. Sehingga banyak
teknisi yang mengalami kesulitan saat membutuhkan informasi. Sehingga, dibutuhkan sebuah
sistem untuk membantu teknisi dalam bekerja. Khususnya dalam memberi masukan untuk cek poin
perbaikan, informasi kerusakan dan solusinya. Apabila terdapat kerusakan yang belum pernah
terjadi, dan tidak terdapat di sistem, maka teknisi dapat berkonsultasi dengan Technical Support
dan hasilnya dapat dimasukkan ke dalam sistem, sebagai acuan untuk teknisi yang lain.

DASAR TEORI
Kecerdasan Tiruan
Kecerdasan tiruan (AI) adalah suatu area dalam ilmu komputer. Istilah tersebut mencakup
banyak definisi, tetapi sebagian pakar setuju bahwa AI berkaitan dengan dua ide dasar [1].
Pertama, ide yang melibatkan pembelajaran proses pemikiran manusia (untuk memahami apa yang
dimaksud dengan kecerdasan); kedua, berkaitan dengan representasi dan duplikasi proses tersebut
melalui mesin (misalnya, komputer dan robot).
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Kecerdasan tiruan juga merupakan tingkah laku mesin yang jika dilakukan oleh manusia
akan disebut cerdas. Suatu definisi yang membangkitkan pemikiran dimana kecerdasan tiruan
adalah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal yang pada saat itu lebih baik
dilakukan oleh manusia [2].
Bidang-bidang kecerdasan tiruan adalah:
1. Sistem Pakar
2. Pemrosesan Bahasa Alami
3. Speech (Voice) Understanding
4. Sistem Robotik dan Sistem Sensor
5. Computer Vision dan Recognition
6. Intelligent Computer-Aided Instruction
7. Komputasi Saraf
8. Game Playing
9. Penerjemah Bahasa
10. Fuzzy Logic
11. Algoritma Genetika
12. Agen Cerdas
Sistem Pakar
Istilah sistem pakar (ES) berasal dari istilah sistem pakar berbasis pengetahuan. Sistem pakar
adalah suatu sistem yang menggunakan pengetahuan manusia yang terekam dalam komputer
umtuk memecahkan persoalan yang biasanya memerlukan keahlian manusia [3].
Sistem pakar diterapkan untuk mendukung aktivitas pemecahan masalah. Aktivitas
pemecahan masalah yang dimaksud antara lain: pembuatan keputusan (decision making),
pemaduan pengetahuan (knowledge fusing), pembuatan desain (designing), perencanaan
(planning), prakiraan (forecasting), pengaturan (regulating), pengendalian (controlling), diagnosis
(diagnosing), perumusan (prescribing), penjelasan (explaining), pemberian nasihat (advising) dan
pelatihan (tutoring). Selain itu sistem pakar juga dapat berfungsi sebagai asisten yang pandai dari
seorang pakar [4] dan ditunjukkan pada tabel 1.
Tabel 1. Perbedaan Pakar Manusia dengan Sistem Pakar.
Fitur
Mortalitas
Transfer Pengetahuan
Dokumentasi Pengetahuan
Konsistensi Keputusan
Unit Biaya Pengguna
Kreativitas
Adaptibilitas
Lingkup Pengetahuan
Tipe Pengetahuan
Isi Pengetahuan

Pakar Manusia
Ya
Sulit
Sulit
Rendah
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Luas
Umum dan Teknis
Pengalaman

Sistem Pakar
Tidak
Mudah
Mudah
Tinggi
Rendah
Rendah
Rendah
Sempit
Teknis
Simbol

1. Fitur-fitur sistem pakar
Sistem pakar harus memiliki fitur berikut :
1. Keahlian. Sistem pakar harus memiliki keahlian yang akan memungkinkan sistem
membuat keputusan tingkat pakar. Sistem harus menampilkan performa pakar dan kekuatan yang
cukup.
2. Pertimbangan Simbolik. Pengetahuan harus direpresentasikan secara simbolik, dan
mekanisme pertimbangan primer juga harus simbolik. Mekanisme pertimbangan simbolik biasanya
menyertakan backward chaining dan forward chaining, yang akan dideskripsikan pada bagian
selanjutnya.
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3. Deep knowledge (kedalaman pengetahuan). Basis pengetahuan harus berbasis
pengetahuan yang kompleks yang tidak mudah diperoleh dari non pakar.
4. Self-knowledge. Sistem pakar harus dapat menganalisis pertimbangannya sendiri dan dan
menjelaskan mengapa dicapai suatu kesimpulan.
2. Manfaat dan kemampuan sistem pakar
Adapun manfaat dan kemampuan sistem pakar sebagai berikut :
1. Meningkatkan output dan produktifitas.
2. Menurunkan waktu pengambilan keputusan.
3. Meningkatkan kualitas proses dan produk.
4. Mengurangi downtime.
5. Menyerap keahlian langka.
6. Fleksibilitas.
7. Operasi peralatan yang lebih mudah.
8. Eliminasi kebutuhan peralatan yang mahal.
9. Operasi dilingkungan yang berbahaya.
10. Aksesibilitas ke pengetahuan dan help desk
11. Kemampuan untuk bekerja dengan informasi yang tidak lengkap/tidak pasti.
12. Kelengkapan pelatihan.
13. Peningkatan pemecahan masalah dan pengamblan keputusan.
14. Meningkatkan proses pengambilan keputusan.
15. Meningkatkan kualitas keputusan.
16. Kemampuan untuk memecahkan persoalan kompleks.
17. Transfer pengetahuan ke lokasi terpencil.
Sistem konvensional berbeda dengan sistem pakar, berikut adalah perbandingan sistem
konvensional dan sistem pakar ditunjukkan pada tabel 2.
Tabel 2. Perbandingan Sistem Konvensional dan Sistem Pakar.
Sistem Konvensional
Informasi dan pengolahannya biasanya
digabungkan dalam satu program
berurutan.
Program tidak melakukan kesalahan
(programer atau pengguna yang
melakukan kesalahan
Biasanya tidak menjelaskan mengapa
data input diperlukan atau bagaimana
kesimpulan dihasilkan.
Memerlukan semua data input.
Berfungsi dengan tidak tepat jika ada
data yang hilang kecuali jika telah
dirancang demikian.
Perubahan dalam program sangat
membosankan (kecuali dalam DOS).
Sistem beroperasi hanya jika telah
lengkap.
Eksekusi dilakukan pada basis
algoritma langkah demi langkah

Sistem Pakar
Basis pengetahuan secara nyata
dipisahkan dari mekanisme
pengolahan (inferensi).
Program dapat melakukan kesalahan.

Penjelasan adalah bagian dari sebagian
besar ES.
Tidak memerlukan semua fakta awal.
Biasanya dapat tiba pada kesimpulan
yang masuk akal sekalipun ada fakta
yang hilang.
Perubahan dalam aturan mudah
dilakukan.
Sistem dapat beroperasi dengan hanya
sedikit aturan.
Eksekusi dilakukan dengan
menggunakan heuristik dan logika.
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Manipulasi efektif pada basis
pengetahuan besar
Representasi dan penggunaan
pengetahuan.
Efektivitas adalah tujuan utama.

Menggunakan representasi
pengetahuan simbolik dan numerik
Menyerap, memperbesar, dan
mendistribusikan akses ke penilaian
atau pengetahuan.

3. Keterbatasan Sistem Pakar
Adapun kelemahan Sistem pakar adalah sebagai berikut :
1. Pengetahuan tidak selalu siap tersedia.
2. Akan sulit mengekstrak keahlian dari manusia.
3. Pendekatan tiap pakar pada suatu penilaian situasi mungkin berbeda tetapi benar.
4. Sulit, bahkan bagi pakar berkemampuan tinggi, untuk mengikhtisarkan penilaian situasi
yang baik pada saat beradadalam tekanan waktu.
5. Penggunaan sistem pakar memiliki batasan kognitif alami.
6. ES bekerja dengan baik hanya dalam domain pengetahuan sempit.
7. Kebanyakan pakar tidak memiliki sarana mandiri untuk memeriksa apakah kesimpulannya
masuk akal.
8. Kosa kata yang digunakan pakar untuk menyatakan fakta dan hubungan.
4. Arsitektur Sistem Pakar
Sistem pakar disusun oleh dua bagian utama, yaitu lingkungan pengembangan dan
lingkungan konsultasi. Lingkungan pengembangan digunakan untuk memasukkan pengetahuan
pakar ke dalam lingkungan Sistem pakar, sedangkan lingkungan konsultasi digunakan pengguna
bukan pakar untuk memperoleh pengetahuan pakar.

Gambar 1. Arsitektur Sistem Pakar.
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Berdasarkan gambar 1 berikut dijelaskan bagian-bagian dari Sistem Pakar.
a. Pakar
Merupakan orang yang memiliki pengetahuan, penilaian, pengalaman dan metode khusus,
serta kemampuan untuk menerapkan bakat ini dalam memberikan nasihat dan memecahkan
persoalan.

b. Akuisisi Pengetahuan
Merupakan akumulasi, transfer dan transformasi keahlian pemecahan masalah dari pakar
atau sumber pengetahuan terdokumentasi ke program komputer, untuk membangun atau
memperluas basis pengetahuan. Sumber pengetahuan potensial antara lain pakar manusia, buku
teks, dokumen multimedia, database (publik dan privat), laporan riset khusus dan informasi yang
terdapat dalam Web.
c. Knowledge Engineer
Yaitu seorang spesialis sistem yang menterjemahkan pengetahuan yang dimiliki seorang
pakar menjadi pengetahuan yang akan tersimpan dalam basis pengetahuan pada sebuah sistem
pakar.
d. Basis Pengetahuan
Berisi pengetahuan relevan yang diperlukan untuk memahami, merumuskan, dan
memecahkan persoalan. Basis pengetahuan mencakup dua elemen dasar, yaitu :
1. fakta, misalnya situasi persoalan dan teori area persoalan (apa yang diketahui tentang area
domain).
2. rule atau aturan khusus yang mengarahkan penggunaan pengetahuan untuk memecahkan
persoalan khusus dalam domain tertentu (referensi logika, misalnya, antara gejala dan
penyebab).
e. Perbaikan Pengetahuan
Pakar manusia memiliki sistem perbaikan pengetahuan, yakni mereka dapat menganalisis
pengetahuannya sendiri kegunaannya, belajar darinya, dan meningkatkannya untuk konsultasi
mendatang. Serupa pula, evaluasi tersebut diperlukan dalam pembelajaran komputer sehingga
program dapat menganalisis alasan keberhasilan atau kegagalannya. Hal ini dapat mengarah kepada
peningkatan sehingga menghasilkan basis pengetahuan yang lebih akurat dan pertimbangan yang
lebih efektif. Dengan komponen ini, pakar mampu menganalisis kinerja dari Sistem pakar, belajar
daripadanya, dan meningkatkannya pada konsultasi selanjutnya.
f. Mesin Inferensi
Merupakan otak dari Sistem pakar. Komponen ini sebenarnya adalah program komputer
yang menyediakan metodologi untuk reasoning(pertimbangan) mengenai informasi dalam basis
pengetahuan dan dalam ‖workplace‖, dan digunakan untuk merumuskan kesimpulan. Mesin
Inferensi mempunyai 3 elemen utama, yaitu :
 Interpreter adalah elemen yang mengeksekusi item agenda yang dipilih dengan
mengaplikasikannya pada basis pengetahuan rule yang berhubungan.
 Scheduler adalah elemen yang menjaga kontrol di sepanjang agenda. Memperkirakan akibat
dari pengaplikasian rule inferensia yang menampakkan prioritas item atau kriteria lain pada
agenda.
 Consistency enforcer adalah elemen yang mencoba menjaga konsistensi representasi solusi
yang muncul.
Terdapat dua pendekatan untuk mengontrol inferensi dalam sistem pakar berbasis aturan,
yaitu :
a. Pelacakan ke depan (forward chaining)
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Pelacakan ke depan adalah pendekatan yang dimotori data (data driven). Dalam
pendekatan
ini pelacakan dimulai dari informasi masukan, dan selanjutnya mencoba menggambarkan
kesimpulan. Pelacakan ke depan mencari fakta yang sesuai dengan bagian IF dari aturan IFTHEN.
b. Pelacakan ke belakang (backward chaining)
Pelacakan ke belakang adalah pendekatan yang dimotori tujuan (goal driven) yaitu
pelacakan yang dimulai dari tujuan, selanjutnya dicari aturan yang memiliki tujuan tersebut
untuk kesimpulannya. Selanjutnya proses pelacakan menggunakan premis untuk aturan
tersebut sebagai tujuan baru dan mencari aturan lain dengan tujuan baru sebagai
kesimpulannya.

Gambar 2. Proses Backward Chaining.
g. Workplace
Merupakan area kerja memori yang disimpan sebagai database untuk deskripsi persoalan
terbaru yang ditetapkan oleh data input ; digunakan juga untuk perekaman hipotesis dan keputusan
sementara. Tiga tipe keputusan dapat direkam dalam workplace: rencana (bagaimana mengatasi
persoalan), agenda (tindakan potensial sebelum eksekusi), dan solusi (hipotesis kandidat dan arah
tindakan alternatif yang telah dihasilkan sistem sampai dengan saat ini).
Perhatikan contoh berikut: Pada saat mobil Anda mengalami kerusakan, Anda memasukkan
gejala kerusakan ke dalam komputer untuk disimpan dalam workplace, komputer kemudian
menyarankan Anda melakukan beberapa pemeriksaan tambahan (misalnya, perhatikan apakah
baterai Anda terhubung dengan tepat) dan laporkan hasilnya. Informasi ini direkam dalam
workplace.
h. Fasilitas Penjelasan
Ini adalah kemampuan penelusuran kebenaran dari konklusi yang didapat dari sumbersumbernya. Hal ini krusial untuk transformasi kepakaran dan penyelesaian masalah. Komponen ini
mampu menelusuri kebenaran dan untuk
menerangkan perilaku Sisem Pakar secara interaktif, menjawab pertanyaan seperti: Mengapa
pertanyaan tertentu ditanyakan oleh Sistem pakar? Bagaimana konklusi tertentu dicapai? Mengapa
alternatif tertentu ditolak? Rencana apakah yang ada untuk mencapai solusi? Dan apa-apa saja
selanjutnya yang harus dilakukan sebelum diagnosis final dapat ditentukan?
i. Antarmuka (Interface)
Sistem pakar berisi prosesor bahasa untuk komunikasi berorientasi persoalan yang mudah
antara pengguna dan komputer. Komunikasi ini paling baik dilakukan dalam bahasa alami.
Dikarenakan batasan teknologi, maka kebanyakan sistem yang ada menggunakan pendekatan
pertanyaan dan jawaban untuk berinteraksi dengan pengguna.
j. Aksi yang direkomendasikan
Merupakan saran atau solusi yang direkomendasikan untuk permasalahan yang sedang
dihadapi oleh user.
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k. User, Umumnya user yang dimaksud ini adalah :
1. Klien (yaitu bukan pakar) yang menginginkan advis/nasehat. Di sini Sistem pakar
bertindak seperti seorang konsultan atau penasehat.
2. Learner (pelajar) untuk mempelajari bagaimana Sistem pakar menyelesaikan
permasalahan. Disini Sistem pakar bertindak sebagai seorang instruktur.
3. Pembangun Sistem pakar yang ingin meningkatkan basis pengetahuannya. Di sini Sistem
pakar bertindak sebagai seorang rekan.
4. Pakar. Di sini Sistem pakar bertindak sebagai seorang kolega atau asisten.

METODE
Perancangan

User

Data tipe HP

Menu User

Tipe HP
Data Gejala

Input data gejala

Lap. Data Troubleshooting

Troubleshooting

Entry data T.shooting
Admin

Menu Admin
Lap Data Type HP

Entry Data Aturan
Aturan
Lap. Data Aturan

Gambar 3. Blok Diagram Program.
Prinsip Kerja
Dalam sistem ini terdapat dua menu utama yaitu Menu USER dan Menu Admin. Dalam hal
ini yang bertindak sebagai user adalah teknisi . Dan yang bertindak sebagai Admin adalah Trainer/
Technical Support. Teknisi mengakses program melalui menu user, dan dapat menginputkan Data
Tipe handphone, Setelah teknisi memilih tipe handphone maka akan tampil berbagai gejala
kerusakan didalamnya. Setelah memilih gelaja kerusakan, maka sistem akan menampilkan data
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troubleshooting handphone, begitu seterusnya sampai teknisi dapat menemukan langkah apa yang
harus dilakukan dalam perbaikan.
Trainer yang bertindak sebagai admin, akan mengakses menu Admin, agar dapat melakukan
entry atau perubahan data troubleshooting dalam sistem. Trainer/ Technical Support akan login ke
sistem, dapat menambahkan data, sesuai dengan gejala kerusakan yang sudah ada di sistem.
Apabila dirasa data yang ada, sudah tidak akurat, admin dapat menghapus, dan melakukan entry
ulang.
Kebutuhan Fungsi
Pada sub bab ini akan dijelaskan tentang fungsi/ proses dari sitem pakar, untuk
mengidentifikasi kerusakan handphone.
1. Data Contex Diagram
Data Contex Diagram (DCD) disebut juga DFD level 0, karena merupakan data arus awal.
DCD ini memiliki sebuah proses yaitu : Identifikasi kerusakan handphone dan dua external entity
yaitu user dan admin.
- Data Kerusakan
- Data Gejala
- Data Handphone

Teknisi
Sistem Pakar

- Data Jenis
- Data test point
- Solusi

Technical Support
- Lap. Data model HP
- Lap Data gejala
kerusakan
- Lap. Data Aturan

Gambar 4. Data Contex Diagram.
2. DFD Level 1
DFD level 1 merupakan penjabaran proses DCD. Pada DFD level 1 ini mempunyai dua
proses yaitu proses dari menu user dan proses dari menu admin. Menu user ditujukan untuk
pengguna biasa agar dapat melakukan proses konsultasi. Sedangkan menu admin ditujukan untuk
admin (technical support) yang memiliki data nama dan password yang sesuai dengan yang ada di
database sehingga dapat mengedit dan menambah pengetahuan pada sistem. Berikut adalah gambar
DFD Level 1:

User

Data tipe HP

Menu User

Tipe HP
Data Gejala

Input data gejala

Lap. Data Troubleshooting

Troubleshooting

Entry data T.shooting
Admin

Menu Admin
Lap Data Type HP

Entry Data Aturan
Aturan
Lap. Data Aturan

Gambar 5. DFD Level 1.
3. DFD Level 2 Proses 1

- 563 -

Seminar Nasional Sains dan Teknologi Terapan II 2014
Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya

ISBN : 978-602-98569-1-0

DFD level 2 proses 1 merupakan penjabaran dari DFD level 1 menu user. Pada DFD level 2
proses 1 ini memiliki dua proses yaitu proses data troubleshooting dan proses konsultasi.
1. Proses daftar troubleshooting, user dapat mengetahui semua kerusakan dan solusi
berdasarkan model HP.
2. Proses konsultasi, user akan diminta menjawab semua pertanyaan yang akan diajukan
oleh sistem.
Data Gejala
User
- Data Kerusakan
- Data Gejala

Data Kerusakan

- Data Kerusakan
- Data Gejala

Data Gejala

Tampilan User

Kerusakan

Data Gejala

Konsultasi

Gambar 5. DFD Level 2 Proses 1.
4. DFD level 2 proses 2
DFD level 2 proses 2, merupakan proses untuk seorang Admin (Technical Support) meliputi
login admin,entry model HP, entry data troubleshooting,dan entry basis aturan. Berikut adalah
penjelasannya:
 Entry Type HP, meliputi proses input, edit dan hapus data model tipe HP
 Entry data troubleshooting, meliputi proses input, edit dan hapus data troubleshooting.
 Entry basis aturan, meliputi proses input, edit dan hapus data aturan.

Technical Support

Data Login

Entry tipe HP

Entry data
Troubleshooting

Entry Data Aturan

Login Technical
Support

Entry Tipe HP

Entry
Troubleshooting

Tipe HP

Data HP

Data Trouble
Troubleshooting

Data Aturan
Entry Basis
Aturan

Gambar 6. DFD Level 2 Proses 2.
5. DFD Level 3 proses 1.2
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DFD level 3 proses 1.2 merupakan proses penjabaran dari DFD level 1.2 yang meliputi
konsultasi forward chaining, konsultasi periksa dan hasil analisa.
1. Konsultasi forward chaining, proses konsultasi untuk mengidentifikasi kerusakan
handphone. User dapat menjawab YA atau TIDAK dari setiap pertanyaan yang diajukan
oleh sistem sampai menemukan kesimpulan.
2. Konsultasi periksa, proses menyimpan jawaban dan menampilkan pertanyaan selanjutnya.
3. Hasil analisa, proses pengelolaan laporan hasil konsultasi berupa laporan hasil analisa.

Data Model

Konsultasi
Forward
Chaining

User

Data Aturan

Data
Troubleshooting

Aturan

Lap. Hasil Analisa

Data Model

Hasil
Analisa

Troubleshooting

Data Model
Data Troubleshooting

Gambar 7. DFD Level 3 Proses 1-2.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Model : GT-E1080
Data Sample
Tabel 1. Tabel Pengamatan model GT-E1080

No

Model

Nomor Seri

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

GT-E1080
GT-E1080
GT-E1080
GT-E1080
GT-E1080
GT-E1080
GT-E1080
GT-E1080
GT-E1080
GT-E1080

RD8BA87849Z
RDPZ704161J
RF1C42WGR0E
RF1B52FGR1E
RD1BA76122L
RDGZ714177K
RD3BA12311L
RDAB165771Z
RDPZ813451M
RD8C144564Z

Kerusakan
Power Restart
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Kerusakan : Power On
Saat user memilih kerusakan Power On pada model GT-E1080, maka sistem akan mulai
menanyakan, apakah unit mati ? Apabila jawabannya iya , maka akan muncul langkah selanjutnya.
Teknisi akan diminta untuk mengukur tegangan di PMU, apakah tegangan 2,8 volt ? Apabila tidak,
maka teknisi harus mengukur besar tegangan clock di OSC, apakah sama dengan 32KHz ? Apabila
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ya, maka teknisi mengukur tegangan pada baterai, apakah sama dengan 1,25 volt. Apabila ya, maka
teknisi akan mengecek kondisi handphone saat booting.

Gambar 8. Tampilan saat konsultasi model GT-E1080 Kerusakan Mati Total.
Kerusakan : Restart

Gambar 9. Tampilan saat konsultasi GT-E1080 kerusakan Restart.
Saat teknisi memilih kerusakan sound pada model GT-E1080, maka sistem akan mulai
menanyakan, apakah unit restart ? Tidak bisa masuk menu. Apabila ya, maka yang harus dilakukan
adalah melakukan software ulang. Apabila setelah dilakukan software ulang, unit masih
bermasalah, maka yang harus dilakukan pengecekan adalah bagian IC PAM. Apabila pada IC PAM
tidak ada tegangan, maka IC PAM harus diganti.
Tabel 2. Tabel Pengamatan model SCH-E189
Kerusakan
No
Model
Nomor Seri
Power
A0000440A0F77
v
1 SCH-E189
v
2 SCH-E189 A0000044090214
v
3 SCH-E189 A0000039280F14
v
4 SCH-E189 A0000040DFCCAC
v
5 SCH-E189 A000003976F79B
v
6 SCH-E189 A000003976FE42
v
7 SCH-E189 A0000040DFA13A

Model : SCH-E189
Kerusakan : Power
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Gambar 10. Tampilan saat konsultasi SCH-E189 kerusakan Mati Total.
Saat teknisi memilih kerusakan mati total pada model SCH-E189, maka sistem akan
menanyakan apakah unit mati total ? Apabila ya, teknisi akan diminta melakukan pengecekan
koneksi baterai, apabila koneksi baterai kurang rapat, maka diminta untuk mencabut dan memasang
ulang baterai. Apabila koneksi baik, maka teknisi diminta mengecek IC PAM, apakah di IC PAM
terdapat tegangan? Apabila tidak, maka IC PAM harus diganti. Apabila iya, maka yang harus
dilakukan pengecekan adalah OSC200, apakah terdapat frekuensi atau tidak? apabila tidak, maka
yang harus diganti adalah bagian OSC200.

KESIMPULAN
Dari penelitian yang berjudul Perancangan Sistem Pakar Perbaikan Handphone, dapat
diambil kesimpulan bahwa pada Sistem Pakar ini dibuat dengan metode forward chaining.
Dilakukan pengujian terhadap 4 model handphone, yaitu GT-E1080, GT-I9300, SCH-E189 dan
GT-P3100 dengan total sample 42 unit handphone, didapatkan kesesuaian proses dengan perbaikan
handphone di lapangan. Dengan ditambahkannya gambar main board, akan semakin memudahkan
teknisi dalam mengetahui titik mana yang harus diperbaiki.
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