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ABSTRAKS  
Sistem pakar adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer, agar komputer dapat 

menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh ahli. Sistem pakar dibuat hanya pada domain pengetahuan 

tertentu untuk suatu kepakaran tertentu yang mendekati kemampuan manusia di salah satu bidang saja. Pengalihan 

keahlian oleh para ahli untuk kemudian dialihkan lagi kepada orang lain yang belum ahli merupakan tujuan utama 

sistem.Dalam proses penarikan kesimpulansistem menggunakan algoritma Forward Chainingdimana sistemakan 

menampilkan gejala kerusakan mesin fotocopy untuk dipilih oleh pengguna, yang akhirnya dapat menentukan solusi 

kerusakan mesin tersebut.Hasil yang diperoleh dari pembuatan aplikasi ini bahwainformasi tentang kerusakan terkait 

dapat lebih mudahdiperoleh dengan dibuatnya suatu sistem pakar untukmendiagnosa kerusakan mesin fotocopy dan 

dapat digunakan serta dipelajari dengan mudah oleh masyarakat umum. 

 

Kata Kunci : Sistem Pakar, Forward Chaining 

 
1. PENDAHULUAN  
1. 1   Latar Belakang 

Maraknya teknologi digital memberi 

pengaruh besar terhadap kecepatan pekerjaan bagi 

suatu organisasi atau perusahaan maupun 

perorangan, terutama 

pekerjaankantoryangberhubungan dengan 

penggandaandokumen, misalnyaalatpenggandayang 

mampumengirimtetapidapatjugamenerima,sekaligus 

menggandakan langsung semua dokumen yang 

dikirim. Perusahaan apapun bentuknya, baik itu 

perusahaan besar atau kecil, baik itu lembaga 

pemerintahmaupunswasta,tidak 

lepasdarisuatukegiatanpenggandaan seperti 

menggunakan mesin fotocopy. 

Pada dasarnya masalah kerusakan pada mesin 

fotocopy merupakan kasus yang sering ditemukan di 

setiap perusahaan yang menggunakan mesin 

fotocopy. Kerusakan-kerusakan tersebut 

memerlukan penanganan yang cepat dan benar, 

dikarenakan gejala-gejala kerusakan yang muncul 

yang bisa membingungkan, sehingga jenis 

kerusakan yang satu sulit untuk dibedakan dari 

kerusakan yang lain, seperti kerusakan mesin 

fotocopy yang sering terjadi keluarnya kode error 

pada layar mesin fotocopy bukan hanya satu kode 

tetapi banyak kode yang orang umum tidak 

mengetahuinya dan juga seringnya terjadi paperjam. 

Oleh karena itu agar dapat membimbing pengguna 

atau teknisi apabila terdapat kesulitan untuk 

mengetahui kondisi dari mesin fotocopy yang 

berhubungan dengan penampilan error pada monitor 

dan juga dapat menentukan langkah-langkah apa 

yang harus dilakukan untuk menyelesaikannya. 

 

1.2 Identifikasi Masalah  
Berdasarkan latar bekalang permasalahan di 

atas, maka dalam penelitian ini identifikasi 
masalahnya adalah :  

1. Bagaimana membangun sistem pakar untuk 

mendiagnosa kerusakan mesin fotocopy 

dengan metode forward chaining?”  
1.3 Batasan Masalah  

Adapun batasan masalah dari pembahasan pada 

penelitianini adalah sebagai berikut : 
1. Input berupa data-data gejala kerusakan dan 

output yang akan dihasilkan berupa gejala 

kerusakan dan solusi perbaikannya. 

2. Jenis mesin fotocopy  yang digunakan merek 

Canon.  
 
2. ANALISA DAN PERANCANGAN  
2. 1   Analisa  

Analisis sistem ini merupakan bagian yang sangat 
penting untuk mengatasi dan mengidentifikasi 
permasalahan-permasalahan yang ada. 

Data-data yang diperoleh selama proses 
pengumpulan data terdiri dari data gejala, data 
kerusakan, dan solusi penanganan kerusakan serta data 
aturan untuk menentukan hubungan atau keterkaitan 
yang ada antara gejala dan kerusakan agar mendapatkan 
solusi penanganan yang tepat 
 

2. 2   Analisa Data 
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1. Gejala  

Data-data gejala yang digunakan dalam sistem 

pakar mendiagnosa kerusakan mesin fotocopy 

berjumlah 16 gejala. Adapun data-data gejala 

tersebut dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini : 

Tabel 3.1 Data Gejala 

Kode Gejala 

G001 Hasil fotocopy terdapat garis hitam 

G002 Hasil fotocopy terdapat bintik-bintik hitam 

G003 Touchscreen buram dan tergores-gores 

G004 Tombol touchscreen bergeser 

G005 Layar LCD bergaris 

G006 LCD menyala namun fitur tidak ditampilkan 

G007 Hasil fotocopy miring 

G008 Hasil fotocopy kosong 

G009 Bagian belakang mesin terdengar suara 

kletek-kletek 

G010 Hasil fotocopy melengkung 

G011 Hasil fotocopy menekuk 

G012 Hasil fotocopy bergeser atau kurang pas 

G013 Kertas macet 

G014 Kertas lembab 

G015 Kertas saling menempel satu sama lain 

G016 Hasil fotocopy belang sebelah 

 

2. Data Kerusakan dan Solusinya 

Data-data kerusakan serta solusi yang digunakan 

dalam sistem pakar mendiagnosa kerusakan 

mesin fotocopy berjumlah 10 kerusakan. 

3. Data Kerusakan dan Solusinya 

Data-data kerusakan serta solusi yang digunakan 

dalam sistem pakar untuk mendiagnosa 

kerusakan mesin fotocopy berjumlah 10 

kerusakan.  

 

2.3   Analisa Kebutuhan Proses 

 Untuk menghasilkan sistem pakar mendiagnosa 

kerusakan mesin fotocopy yang benar diperlukan 

pembuatan basis pengetahuan dan basis aturan yang 

lengkap dan baik agar proses inferensi berjalan dengan 

baik. Basis pengetahuan berupa hubungan gejala dan 

kerusakan dan solusi penanganan. Aturan (rule) tersebut 

dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut : 

Tabel 3.2 Aturan (Rule) 

No Aturan (Rule) 

1 IF tabung drum rusak (K001) THEN hasil fotocopy 

terdapat garis hitam (G001) AND hasil fotocopy 

terdapat bintik-bintik hitam (G002) 

2 IF kerusakan pada touchscreen monitor (K002) 

THEN buram dan tergores-gores (G003) AND 

tombol bergeser (G004). 

3 IF kerusakan pada LCD monitor (K003) THEN 

layar LCD bergaris (G005) AND LCD menyala 

namun fitur tidak ditampilkan (G006). 

4 IF roller register telah usang /halus (K004) THEN 

hasil fotocopy miring (G007). 

5 IF komponen pemutar yang terdapat dibalik 

mainboard mesin ada masalah (K005)THEN hasil 

fotocopy kosong (G008) AND bagian belakang 

mesin terdengar suara kletek-kletek (G009). 

6 IF proses pengepresan yang terlalu mekenan dan 

over heat (K006)THEN hasil fotocopy melengkung 

(G010). 

7 IF kuku (claw) kotor (K007)THEN hasil fotocopy 

menekuk (G011). 

8 IF kerusakan pada karet roll registnya (K008) 

THEN hasil fotocopy bergeser atau kurang pas 

(G012). 

9 IF karet penarik (sponge roll) yang sudah mulai 

aus (K009)THEN kertas macet (G013) AND kertas 

lembab (G014) AND kertas saling menempel satu 

sama lain (G015). 

10 IF kerusakan pada roller magnet develope, doctor 

blade, wire corona primary dan separator serta 

drum (K010)THEN kertas lembab (G014) 

ANDhasil fotocopy belang (ada bagian yang tidak 

tercetak) (G016). 

Berdasarkan aturan diatas dapat dibuat tabel keputusan 

yang dapat dilihat pada tabel 3.2 : 

 

Tabel 3.3 Tabel Keputusan 

K001 K002 K003 K004 K005 K006 K007 K008 K009 K010

G001 *

G002 *

G003 *

G004 *

G005 *

G006 *

G007 *

G008 *

G009 *

G010 *

G011 *

G012 *

G013 *

G014 * *

G015 *

G016 *
 

 

2.4 Perancangan Sistem 

Perancangan terhadap sistem usulan mencakup 

perancangan UML. 

2.4.1. Use Case Diagram 
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Admin 

Login 

Menu Utama 

Olah Data Admin 

Olah Gejala 

Olah Kerusakan 

Olah Aturan 

Logout 

User 

Sign Up 

 

Proses Diagnosa 

Hasil Diagnosa 

 
 

Gambar 2.1 Use Case Digaram Sistem 

 

2.4.2. ActivityDiagram 

a. Login Admin Pengguna 
 

Masukkan email 

dan sandi 

Validasi email dan 

sandi 

Valid ? 

Halaman user 

Ya 

Tidak 

User Sistem 

 
Gambar 2.2Activity Diagram Login Admin/Pengguna 

b. Data Kerusakan 
 

Memillih menu 

kerusakan 
Menampilkan 

halaman data 

kerusakan 

Admin Sistem 

Input id kerusakan  

Input nama kerusakan 

Input solusi Simpan data kerusakan 

 
Gambar 2.3Activity Diagram mengelola data 

kerusakan 

 

c. Data Gejala 

 

Memillih menu 

gejala 
Menampilkan 
halaman data 

gejala 

Admin Sistem 

Input id gejala  

Input nama gejala Simpan data gejala 

 
Gambar 2.4Activity Diagram Mengelola Data Gejala 

 

2.4.3. SquenceDiagram 

a. Login 

 
 

Menu 
Utama 

 

Menampilkan Menu Admin 
 

Admin 

Menu  

Login 

Proses  

Login Admin 

Masuk 

Validasi Email 

dan Sandi 

Input Email 

dan Sandi 

Menampilkan  

Menu Login 
 

Berhasil / Gagal 

Database 

Login 

Dapatkan  

email dan  

sandi 

 
Gambar 2.5Squence Diagram login 

 

b. Input data kerusakan 
 

Menu Data  

Kerusakan 

 

Kembali ke Menu Utama 
 

Admin 
Menu  

Kerusakan 

Kelola Data  

Kerusakan 

simpan 

Input id, nama, 

solusi 

Masuk 

 

Berhasil 

Database 

Kerusakan 

 

simpan 

 
Gambar 2.6Squence Diagram Input Data Kerusakan 

c. InputData Gejala 
 

Menu Data  

Gejala 

 

Kembali ke Menu Utama 
 

Admin 
Menu  

Gejala 

Kelola Data  

Gejala 

simpan 

Input id, nama,  

Masuk 

 

Berhasil 

Database 

Gejala 

 

simpan 
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Gambar 2.7 Squence Diagram Input Data Gejala 

 
2.4.4. ClassDiagram 

 
 

Gambar 2.8 Class Diagram 

 

 

3. Implementasi Sistem 

 Implementasi sistem adalah implementasi hasil 

rancangan kedalam bentuk perangkat lunak. Pada bagian 

implementasi sistem ini akan dijelaskan mengenai 

penggunaan dari aplikasi yang dibuat. Penjelasan aplikasi 

yang dibuat meliputi tampilan aplikasi, fungsi kontrol 

dalam aplikasi, serta cara penggunaanya. 

 

3.3.1. Tampilan Login User 

 

 

SISTEM PAKAR MENDETEKSI KERUSAKAN MESIN 

FOTOCOPY DENGAN METODE FORWARD CHAINING

 
Gambar 2.9 Login User 

 

3.3.2. Menu 

 Halaman ini merupakan hasil setelah proses login 

berhasil, dan juga merupakan halaman utama yang 

menandakan bahwa adminsudah memiliki hak akses 

untuk menjalankan aplikasi. 

 

 
Gambar 2.9 Menu 

 

 

3.3.3. Menu Kerusakan 

 Halaman ini berisikan tentang nama kerusakan 

dan solusi untuk mengatasi kerusakan tersebut dan hanya 

dapat dimasukkan oleh admin. 

 

 

 
Gambar 2.10 Menu Kerusakan 

 

 

3.3.4. Menu Gejala 

 Halaman ini berisikan tentang nama gejala yang 

juga hanya dapat dimasukkan oleh admin. 
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Gambar 2.11 Menu GejalaKerusakan 

 

3.3.5. Aturan Kerusakan 

 Halaman ini merupakan halaman dimana admin 

memilih salah satu kerusakan kemudian memilih gejala-

gejala apa saja yang terkait dengan kerusakan yang 

dipilih admin sebelumnya. 

 

 

 

 

Gambar 2.11 Aturan Kerusakan 
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3.3.6. Data Kerusakan 

 Halaman ini menampilkan data-data yang berisi 

id kerusakan, nama kerusakan, dan solusi kerusakan. 

 

 
Gambar 2.12 Data Kerusakan  

 

3.3.7. Data Gejala 

 Halaman ini menampilkan data-data yang berisi 

id gejaladan nama gejala. 

 

 
Gambar 2.13 Data Gejala  

3.3.8. Kondisi Gejala 

 Halaman ini menampilkan data-data yang berisi 

nama gejala dan kondisi gejala. 

 

 

 
Gambar 2.14 Kondisi Gejala  

 

3.3.9. Proses Diagnosa 

 Halaman ini berisi tentang proses diagnosa 

dimana akan diberikan pertanyaan yang akan menentukan 

gejala apa saja yang terdapat dari mesin fotocopy, bukan 

hanya itu saja tetapi pengguna dapat melihat data 

kerusakan, gejala, dan kondisi gejala yang terjadi. 
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Gambar 2.14 Proses Diagnosa  

 

 

3.3.10. Hasil Diagnosa 

 

Halaman ini merupakan hasil proses akhir dari proses 

diagnosa yang berisikan tentang data hasil diagnosa 

kerusakan serta solusi penanganannya. 

 

 
 

Gambar 2.15 Hasil Diagnosa 

 

 

4. Kesimpulan 

 Dari hasil analisis serta pembahasan hasil 

berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka dapat diambil 

kesimpulan : 

 

1. Sistem ataupun aplikasi yang di rancang dapat 

digunakan untuk memberikan informasi mengenai 

kerusakan-kerusakan mesin foto copy 

serta  mampu membantuseorang user dalam 

mengetahui jenis kerusakan dan perbaikan 

dari mesin foto copy. 

2. Sistem ataupun aplikasi yang di rancang dapat 

mempermudah teknisidalam melakukan perbaikan 

dan pendeteksian kerusakan mesin foto copy. 
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