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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Air merupakan sumber yang penting bagi kehidupan masyarakat. 

Banyak cara yang dilakukan masyarakat untuk mendapatkan air, salah 

satunya dengan memanfaatkan mesin pompa. Mesin pompa air merupakan 

salah satu alat yang sangat penting bagi masyarakat dalam memenuhi 

kebutuhan rumah tangga khususnya di pedesaan. Namun bila mesin ini 

terjadi masalah, kebutuhan masyarakat akan air seperti rumah tangga, 

pertanian atau industri pun akan terhambat sehingga dapat menambah beban 

bagi masyarakat.   

BINTANG servis merupakan salah satu bengkel yang melayani 

perbaikan pompa air di daerah Siwalan, Blangu, Gesi dalam seminggu 

bengkel tersebut dapat melayani 5 sampai 8 kerusakan, dengan kerusakan 

yang hampis sama antara lain: Penggantian Seal (Rp10000), Kapasitor 

(Rp25000), Perbaikan Rotor Pompa (Rp100000), Penggantian Ball Bearing 

(Rp25000), penggantian kapas impeller (Rp35000). 

 Dari permasalahan tersebut, perlu adanya suatu sistem informasi 

bagi masyarakat dalam mengenal kerusakan pada mesin pompa air listrik. 

Dengan sistem informasi yang diimplementasikan dalam sistem pakar 

nantinya masyarakat dapat mengetahui kerusakan pompa air yang tengah 

dihadapi seperti komponen dan cara perbaikan tanpa perlu pergi dan 
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bertanya pada bengkel khusus servis pompa air. Dalam penelitian ini akan 

dibuat sebuah sistem pakar yang menggunakan pendekatan dengan metode 

Certainty Factor atau Faktor kepastian. 

Secara konsep, Certainty Factor (CF) merupakan salah satu teknik 

yang digunakan untuk mengatasi ketidakpastian dalam pengambilan 

keputusan. Certainty Factor (CF) dapat terjadi dengan berbagai kondisi. 

Diantara kondisi yang terjadi adalah terdapat beberapa antensenden (dalam 

rule yang berbeda) dengan satu konsekuen yang sama. Pada konsep 

Certainty Factor ini juga sering dikenal dengan adanya Believe (Keyakinan) 

dan Disbelieve (ketidakyakinan).  

Berdasarkan fakta yang ada perlu dibuatnya sistem pakar untuk 

mendeteksi kerusakan pompa air listrik. sehingga harapan penelitian ini 

dapat membantu masyarakat untuk lebih mengetahui gejala-gejala 

kerusakan pompa air listrik yang diperoleh dari sistem pakar. 

1.2.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalahnya adalah 

“Bagaimana membuat aplikasi sistem pakar dalam mendeteksi kerusakan 

pompa air listrik menggunakan metode Certainty Factor ?” 

1.3.  Batasan Masalah 

Agar dalam penulisan laporan ini tidak terlalu luas dan jauh dari 

permasalahan yang ada pada kerusakan pompa air listrik, maka penulis 

memberikan batasan tentang: 

1. Metode yang digunakan adalah metode Certainty Factor  
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2. Nilai MB dan MD ditentukan oleh pakar 

3. Rule penelusuran ditentukan oleh pakar 

4. Kerusakan, Gejala kerusakan dan cara perbaikan pompa air. 

1.4.  Tujuan Skripsi 

Tujuan pembuatan sistem ini adalah terciptanya sistem pakar untuk 

mendeteksi kerusakan pada pompa air listrik dengan metode Certainty 

Factor. 

1.5.  Manfaat Skripsi 

Dengan dibuatnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat beberapa pihak, antara lain: 

1. Bagi Akademik 

Bagi pihak akademik secara tidak langsung telah dapat 

melaksanakan salah satu fungsinya yaitu sebagai pegabdian kepada 

masyarakat dan sebagai bahan referensi untuk membantu mahasiswa 

semester bawah yang akan menyusun laporan skripsi. 

2. Bagi Mahasiswa 

Sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan pengembangan 

sistem, kususnya sistem pakar untuk membantu menyelesaikan masalah 

kerusakan dan perawatan pada mesin dan menambah pengetahuan 

umum mengenai sistem kerja pompa dan penanganan permasalahan 

pada mesin pompa air 
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3. Bagi Masyarakat 

Sebagai tindakan awal untuk mengenali kerusakan pompa air 

listrik secara lebih mandiri serta memberi informasi seputar mekanisme 

kerja, suku cadang dan kerusakan-kerusakan yang ada pada mesin 

pompa air. 
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1.6. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir pada sistem pakar pendeteksi kerusakan pompa air yeng 

tersusun secara sistematis, terarah dan lengkap sehingga lebih mengefisienkan 

pekerjaan dalam organisasi. 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Pikir Permasalahan  Kerusakan Pompa Air 
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1.7.  Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini merupakan bab Pendahuluan, yang didalamnya akan 

membahas Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Batasan 

Masalah, Tujuan dan Manfaat, dan Sistematika Penulisan Laporan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi tentang teori singkat mengenai pengertian 

kecerdasan buatan, sistem pakar, pompa air, metode certanty factor, 

web, internet, website, pengantar HTML, PHP, MySQL, DFD, 

Konsep hubungan antara relasi, pengertian database. 

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini membahas tentang analisa sistem, alat, jalannya 

perancangan dan kesulitan-kesulitan yang ada. 

BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

Pada bab ini membahas tentang gambaran umum sistem pakar 

kerusakan pompa air seperti latar belakang, hasil yang ditampilkan 

dan hal-hal lain yang berkaitan dengan sistem pakar. 

BAB V HASIL PERANCANGAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini membahas tentang hasil dan pembahasan masalah 

menjabarkan hasil perancangan atau penelitian yang telah 

dilakukan beserta pembahasan masalah.  

BAB VI PENUTUP 

Bab ini merupakan penutup, yang berisi kesimpulan dan saran yang 

didapatkan selama pelaksana penelitian. 


