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ABSTRAK 

 

ARI SAPUTRA. Sistem Pakar untuk Diagnosa Kerusakan Komputer Menggunakan 

Metode Dempster Shafer Berbasis Web 

 

 Kurangnya pengetahuan yang cukup dalam mengatasi masalah kerusakan pada 

komputer membuat orang tidak dapat mengidentifikasi letak kerusakan yang terjadi 

dan penanganannya. Terlebih lagi, tidak banyak orang yang bisa memperbaiki 

komputer. Pakar atau teknisi komputer adalah orang yang dapat mendiagnosa dan 

memperbaiki komputer. Namun, ketersediaan pakar tidak selalu tersedia 24 jam, 

terutama di tempat daerah terpencil atau jauh dari permukiman akan sulit untuk 

bertemu dengan pakar atau teknisi komputer di saat penting jika terjadi kerusakan 

komputer. 

 Sistem pakar adalah sebuah sistem kecerdasan buatan yang meniru kemampuan 

seorang pakar yang dikembangkan sejalan dengan adanya teknologi informasi. 

Pembangunan sistem pakar berguna untuk membantu  orang dalam mengatasi 

masalah tanpa perlu bertemu dengan seorang pakar langsung. 

 Oleh sebab itu, diperlukan sistem pakar untuk membantu orang mengetahui 

masalah terhadap kerusakan pada komputer beserta solusi dan cara penanganannya. 

Di sini penulis membuat sistem pakar untuk diagnosa kerusakan komputer 

menggunakan algoritma Dempster Shafer dengan berbasis web yang dapat diakses di 

manapun dan kapanpun. 

 Aplikasi sistem pakar untuk diagnosa kerusakan komputer yang 

diimplementasikan algoritma Dempster Shafer dapat berjalan dengan baik dan dapat 

mendiagnosa kerusakan komputer serta memberikan solusinya. Dengan sistem ini, 

penulis berharap dapat membantu pengguna komputer atau laptop untuk mendiagnosa 

kerusakan komputernya. 

 

Kata Kunci: Sistem Pakar, Kerusakan Komputer, Dempster Shafer, Berbasis 

Web 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

 Komputer merupakan suatu perangkat elektronik yang dapat menerima 

dan mengolah data menjadi informasi, menjalankan program yang tersimpan 

dalam memori, serta dapat bekerja secara otomatis dengan aturan tertentu. 

Secara fungsional, komputer sangat besar manfaatnya dan sangat dibutuhkan 

oleh manusia untuk meringanin pekerjaannya. Komputer terdiri tiga 

komponen yaitu perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), dan 

manusia (brainware / liveware). 

 Kurangnya pengetahuan yang cukup dalam mengatasi masalah 

kerusakan pada komputer membuat orang tidak dapat mengidentifikasi letak 

kerusakan yang terjadi dan penanganannya. Terlebih lagi, tidak banyak orang 

yang bisa memperbaiki komputer. Pakar atau teknisi komputer adalah orang 

yang dapat mendiagnosa dan memperbaiki komputer. Namun, ketersediaan 

pakar tidak selalu tersedia 24 jam, terutama di tempat daerah terpencil atau 

jauh dari permukiman akan sulit untuk bertemu dengan pakar atau teknisi 

komputer di saat penting jika terjadi kerusakan komputer. Oleh sebab itu, 

diperlukan sistem pakar untuk membantu orang mengetahui masalah terhadap 

kerusakan pada komputer beserta solusi dan cara penanganannya. 

 Sistem pakar adalah sebuah sistem kecerdasan buatan yang meniru 

kemampuan seorang pakar yang dikembangkan sejalan dengan adanya 

teknologi informasi. Pembangunan sistem pakar berguna untuk membantu
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orang dalam mengatasi masalah tanpa perlu bertemu dengan seorang pakar 

langsung. Dalam masalah ini, sistem pakar dapat membantu orang untuk 

identifikasi kerusakan pada komputer dan memberikan solusi untuk mencoba 

memperbaiki sendiri. 

 Sistem pakar memiliki beberapa metode perhitungan probalitas untuk 

menentukan kemungkinan tertinggi dalam sebuah kasus, salah satunya adalah 

Dempster Shafer. Dempster Shafer adalah suatu teori matematika untuk 

pembuktian berdasarkan belief functions and plausible reasoning (fungsi 

kepercayaan dan pemikiran yang masuk akal), yang digunakan untuk 

mengkombinasikan potongan informasi yang terpisah (bukti) untuk 

mengkalkulasi kemungkinan dari suatu peristiwa. Teori ini dikembangkan 

oleh Arthur P. Dempster dan Glenn Shafer.  

 Di sisi lain, perkembangan web sudah mencapai di teknologi web 

generasi ketiga (Web 3.0) yang memiliki ciri-ciri umum seperti suggest, 

happen, dan provide, di mana di sini web seolah-olah sudah seperti kehidupan 

di alam nyata. Web 3.0 sendiri juga merupakan sebuah realisasi dari 

pengembangan sistem kecerdasan buatan (Artificial Intelegence). Dengan 

perkembangan teknologi sekarang, web dapat diakses melalui device apapun, 

baik itu komputer, laptop, smartphone yang membuat web menjadi fleksibel 

dapat diakses di mana saja dan kapan saja. 

 Berdasarkan latar belakang di atas, penulis bermaksud untuk membuat 

sistem pakar untuk mengidentifikasi kerusakan komputer dan mengambil 
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judul "Sistem Pakar untuk Diagnosa Kerusakan Komputer 

Menggunakan Metode Dempster Shafer Berbasis Web". 

 

1.2. Rumusan Masalah Penelitian 

1. Bagaimana cara membantu orang mengidentifikasi kerusakan pada 

komputer tanpa perlu bertemu pakar? 

2. Bagaimana membuat sistem pakar untuk mengidentifikasi kerusakan pada 

komputer beserta solusi mengatasinya menggunakan metode Dempster 

Shafer? 

 

1.3. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian yang penulis buat hanya sebatas : 

1. Membuat sistem pakar menggunakan metode perhitungan Dempster 

Shafer 

2. Aplikasi yang dibuat berbasis web menggunakan PHP dan MySQL 

3. Dapat mendiagnosa kerusakan pada komputer dan laptop serta 

memberikan solusi cara mengatasinya dengan disertai tutorial. 

4. Fitur konsultasi dengan seorang pakar. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah membuat sistem pakar dengan 

mengimplementasikan metode Dempster Shafer untuk mengidentifikasi 

kerusakan pada komputer serta memberikan solusi atau cara mengatasinya. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

a. Memahami dan memperdalam ilmu tentang kecerdasan buatan dan  

sistem pakar. 

b. Memperdalam ilmu metode perhitungan Dempster Shafer dan 

mengimplementasikannya langsung ke dalam aplikasi sistem pakar. 

2. Bagi Pengguna 

a. Membantu pengguna dalam mengidentifikasi kerusakan pada komputer. 

b. Memberikan pengetahuan tentang kerusakan pada komputer dan cara 

mengatasinya. 

c. Memberikan edukasi cara memperbaiki komputer. 

3. Bagi Akademik 

  Sebagai referensi dari penulis untuk mahasiswa dan dosen yang 

akan melakukan penelitian atau membuat karya ilmiah, khususnya di 

STMIK PalComTech Palembang. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang, 

perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penulisan, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan. 
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BAB II  GAMBARAN UMUM PERANGKAT LUNAK YANG 

DIKEMBANGKAN 

Bab ini menjelaskan secara singkat tentang fenomena aplikasi yang 

akan dibuat. 

BAB III TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini berisi tentang penjabaran landasan teori tersebut secara 

garis besar, menguraikan perancangan sistem yang digunakan serta 

metodologi pengembangan sistem. 

BAB IV METODE PENELITIAN 

 Bab ini menjelaskan tentang waktu dan lokasi penelitian, jenis data 

dan teknik pengumpulan data, jenis penelitian, dan teknik 

pengembangan sistem yang di gunakan. 

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini penulis akan membahas tentang analisa sistem, analisis 

hasil penelitian, desain sistem yang akan dibuat, serta pengujian 

aplikasi yang dibuat. 

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini menguraikan beberapa simpulan dari pembahasan masalah 

dari bab-bab sebelumnya dalam penulisan skripsi. 
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 BAB II 

GAMBARAN UMUM PERANGKAT LUNAK YANG 

DIKEMBANGKAN 

 

2.1. Fenomena Perangkat Lunak yang Dikembangkan 

 Sistem pakar adalah suatu program komputer yang mengandung 

pengetahuan dari satu atau lebih pakar manusia mengenai suatu bidang 

spesifik. Jenis program ini pertama kali dikembangkan oleh periset 

kecerdasan buatan pada dasawarsa 1960-an dan 1970-an dan diterapkan 

secara komersial selama 1980-an. Bentuk umum sistem pakar adalah suatu 

program yang dibuat berdasarkan suatu set aturan yang menganalisis 

informasi (biasanya diberikan oleh pengguna suatu sistem) mengenai suatu 

kelas masalah spesifik serta analisis matematis dari masalah tersebut. 

Tergantung dari desainnya, sistem pakar juga mampu merekomendasikan 

suatu rangkaian tindakan pengguna untuk dapat menerapkan koreksi. Sistem 

ini memanfaatkan kapabilitas penalaran untuk mencapai suatu simpulan. 

 Sistem pakar dapat diterapkan pada berbagai hal, salah satunya di 

bagian komputer dan laptop. Komputer dan laptop sudah seperti merupakan 

barang kebutuhan primer untuk membantu sebuah pekerjaan atau aktivitas. 

Jika terjadi kerusakan secara mendadak di saat yang tidak tepat atau sulit 

untuk bertemu dengan pakar yaitu teknisi komputer, maka sistem pakar di 

sini sangat berperan penting untuk membantu mendiagnosa kerusakan 

komputer atau laptop yang sedang terjadi. 
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 Dari fenomena tersebut penulis mengembangkan rekayasa perangkat 

lunak sistem pakar untuk mendiagnosa kerusakan komputer dan laptop 

dengan solusi cara mengatasinya yang dilengkapi dengan tutorial. Dalam 

aplikasi penulis juga menyediakan fitur untuk konsultasi dengan pakar jika 

solusi yang diberikan masih kurang membantu. 
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 BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

3.1. Landasan Teori 

3.1.1. Komputer 

 Menurut Kamau (2015:4), komputer dapat didefinisikan sebagai 

perangkat elektronik untuk memasukkan, mengolah dan menghasilkan 

data dan informasi. Data yang diterima dari luar dan diproses menjadi 

informasi. Komputer juga dapat didefinisikan perangkat elektronik 

yang cepat dan akurat atau sistem manipulasi data yang dapat bekerja 

secara otomatis dengan aturan tertentu. 

 Kamau (2015:5), menyatakan bahwa komponen-komponen 

komputer merupakan sebuah sistem yang diatur untuk bekerja secara 

bersamaan agar mencapai sebuah tujuan. Terdapat 3 komponen 

komputer yaitu: 

1. Hardware adalah komponen fisik atau nyata dalam komputer. 

2. Software adalah program yang menjalankan sistem komputer. 

Mereka menginstruksikan komputer apa yang harus dilakukan, 

bagaimana dan kapan melakukannya. 

3. Brainware atau liveware adalah bagian manusia dari sistem 

komputer yaitu pengguna atau operator komputer. 
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3.1.2. Sistem Pakar 

 Menurut Martin dan Oxman (1998) dalam skripsinya 

Muhammad Hidayat (2014), menyatakan bahwa, sistem pakar adalah 

sistem berbasis komputer yang menggunakan pengetahuan, fakta dan 

teknik penalaran dalam memecahkan masalah yang biasanya hanya 

dapat dipecahkan oleh seorang pakar dalam bidang tersebut. 

 Secara umum, sistem pakar adalah sistem yang berusaha 

mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer yang dirancang 

untung memodelkan kemampuan menyelesaikan masalah seperti 

layaknya pakar. Dengan sistem pakar ini, orang awam pun dapat 

menyelesaikan masalahnya atau sekedar mencari suatu informasi 

berkualitas yang sebenernya hanya dapat diperoleh dengan bantuan 

para ahli di bidangnya. Sistem pakar ini juga akan dapat membantu 

aktivitas para pakar sebagai asisten yang berpengalaman dan 

mempunyai pengetahuan yang dibutuhkan. 

 

3.1.3. Dempster Shafer 

 Menurut Wahyuni dan Prijodiprojo (2013) di dalam jurnal 

Gunawan, dkk (2018), metode Dempster Shafer adalah teori 

matematika untuk pembuktian berdasarkan suatu fungsi kepercayaan 

dan pemikiran yang masuk akal. Teori ini dapat menggabungkan 

potongan informasi yang terpisah atau bukti dengan tingkat keyakinan 
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untuk mengkalkulasikan kemungkinan dari suatu peristiwa-peristiwa. 

Belief (Bel) adalah ukuran kekuatan evidence (fakta) dalam 

mendukung suatu himpunan bagian. Nilai evidence biasa disebut nilai 

densitas yang menunjukan seberapa besar kepercayaan terhadap suatu 

peristiwa yang nilainya 0 sampai dengan 1. Belief jika bernilai 0 (nol) 

maka mengindikasikan bahwa tidak ada evidence, dan jika bernilai 1 

maka menunjukkan adanya kepastian, sedangkan Plausibility (Pls) 

adalah suatu tingkat ketidakpercayaan yang juga bernilai 0 sampai 1 

dari evidence dinotasikan seperti ini: 

𝑃𝑙𝑠(𝑋) = 1 − 𝐵𝑒𝑙(𝑋) 

 Menurut Latifa Oukhellou (2010) di dalam jurnal Gunawan, dkk 

(2018), menyatakan bahwa pada teori Dempster Shafer juga dikenal 

adanya Frame of Discernment (FOD) yang dinotasikan dengan Ɵ. 

FOD ini merupakan semesta pembicaraan dari sekumpulan hipotesis 

sehingga sering disebut dengan environment, dimana: 

Ɵ = {𝜃1, 𝜃2,… , 𝜃𝑛} 

di mana: 

 Ɵ  = FOD atau environment 

θ1,...,θn = elemen / unsur bagian dalam environment 

 Environment mengandung elemen-elemen yang 

menggambarkan kemungkinan sebagai jawaban dan hanya ada satu 

yang akan sesuai dengan jawaban yang dibutuhkan namun tidak 

menutup kemungkinan semuanya atau ada 2 elemen sebagai jawaban. 
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Misalkan : Ɵ = {A, B, C, D, E} dengan 

A = RAM rusak 

B = Power supply rusak 

C = VGA rusak 

D = Kipas processor berdebuan 

E = Harddisk rusak 

Sebagai contoh: 

 m(banyak debu)  = 0.6 

 m(non-banyak debu) = 1 - 0.6 = 0.4 

 Pada contoh di atas Belief dari banyak debu adalah 0.6 

sedangkan disBelief atau Plausibility banyak debu adalah 0.4, dalam 

teori Dempster Shafer, disBelief  dalam environment biasanya 

dinotasikan m(θ). 

 Sedangkan mass function (m) dalam teori Dempster Shafer 

adalah tingkat kepercayaan dari suatu evidence, sering disebut dengan 

evidence measure sehingga dinotasikan dengan (m). Sebagai contoh 

pada aplikasi sistem pakar dalam satu penyakit terdapat sejumlah 

evidence yang akan digunakan pada faktor ketidakpastian dalam 

pengambilan keputusan untuk diagnosa suatu penyakit. Untuk 

mengatasi sejumlah evidence tersebut pada teori Dempster Shafer 

menggunakan aturan yang lebih dikenal dengan Dempster's Rule of 

Combination dengan persamaan (Latifa Oukhellou, 2010) 

𝑚1⊕𝑚2(𝑍) = ∑ 𝑚1(𝑋)𝑚2(𝑌)

𝑋∩𝑌=𝑍
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di mana :  

m1⊕m2(Z)  = mass function dari evidence 

X∩Y=Z  = Irisan nilai evidence X dan Y menghasilkan Z  

m1(X)   = mass function dari evidence (X) 

m2(Y)  = mass function dari evidence (Y) 

⊕   = operator direct sum 

secara umum formulasi untuk Dempster's Rule of Combination 

𝑚1⊕𝑚2(𝑍) =
∑ 𝑚1(𝑋)𝑚2(𝑌)𝑋∩𝑌=𝑍

1 − 𝑘
 

di mana: k = Jumlah evidential conflict 

Menurut (Latifa Oukhellou, 2010) besarnya jumlah evidential conflict 

(k) dirumuskan pada persamaan: 

𝑘 = ∑ 𝑚1(𝑋)𝑚2(𝑌)

𝑋∩𝑌=∅

 

X∩Y=∅ = Irisan evidence X dan Y yang tidak ada hasil 

sehingga persamaan yang dapat disubstitusikan akan menjadi: 

𝑚1⊕𝑚2(𝑍) =
∑ 𝑚1(𝑋)𝑚2(𝑌)𝑋∩𝑌=𝑍

1 − ∑ 𝑚1(𝑋)𝑚2(𝑌)𝑋∩𝑌=∅
 

di mana: 

 m1⊕m2(Z)  = mass function dari evidence 

 m1(X)   = mass function dari evidence (X) 

 m2(Y)  = mass function dari evidence (Y) 

 k   = jumlah evidential conflict 

 



13 

 
 

3.1.4. Website 

 Menurut Hidayat  (2010 : 2), website adalah kumpulan halaman-

halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar 

diam atau gerak, animasi, suara, atau gabungan dari semuanya, baik 

yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian 

bangunan yang saling terkait, yang masing-masing dihubungkan 

dengan jaringan-jaringan halaman. Hubungan antara satu halaman 

web dengan halaman web yang lainnya disebut Hyperlink, sedangkan 

teks yang dijadikan media penghubung disebut hypertext. 

Adapun jenis-jenis web berdasarkan sifat atau style-nya : 

1) Website Dinamis, merupakan sebuah website yang menyediakan 

content  atau isi yang selalu berubah-ubah setiap saat. Bahasa 

pemrograman yang digunakan antara lain PHP, ASP, .NET dan 

memanfaatkan database MySQL. 

2)  Website Statis, merupakan website yang content-nya sangat jarang 

diubah. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah HTML dan 

belum memanfaatkan database. 

Berdasarkan pada fungsinya, website terbagi atas : 

a. Personal website, website yang berisi informasi pribadi seseorang. 

b. Commercial website, website  yang dimiliki oleh sebuah 

perusahaan yang bersifat bisnis. 

Non-Profit Organization website,  dimiliki oleh organisasi yang 

bersifat non-profit atau tidak bersifat bisnis. 
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3.1.5. PHP (Hypertext Preprocessor) 

 Menurut Anhar (2010:3) PHP singkatan dari Hypertext 

Prepocessor  yaitu bahasa pemrograman web server-side yang bersifat 

open source. PHP merupakan script  yang terintegrasi dengan HTML 

dan berada pada server ( server side HTML  embedded scripting).PHP 

adalah  script yang digunakan untuk membuat halaman website  yang 

dinamis. Dinamis berarti halaman yang akan ditampilkan dibuat saat 

halaman itu diminta oleh client. Mekanisme ini menyebabkan 

informasi yang diterima client selalu yang terbaru/up to date. Semua 

script  PHP dieksekusi pada server dimana script tersebut dijalankan. 

Beberapa alasan untuk mempelajari PHP dalah : 

a. Keserderhanaan, user  bisa dengan cepat belajar dan mencoba 

membuat aplikasi web. PHP memiliki banyak fungsi bult-in untuk 

menangani kebutuhan standar pembuatan aplikasi web. Dalam 

pengembangan PHP akan jauh lebih mudah karena semua sudah 

tersedia. Kita sebagai user tinggal memakai dan 

mengembangkannya. 

b. Dalam sisi pemahaman, PHP adalah bahasa scripting  yang paling 

mudah karna memiliki referensi yang banyak. 

c. Web server yang mendukung PHP dapat ditemukan dimana-mana, 

mulai dri Apache,IIS,dan lain-lain. 
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PHP juga dilengkapi dengan berbagai macam pendukung lain seperti 

support langsung ke berbagai macam database yang populer, misal : 

Oracle, PostgreSQL,MySQL, dan lain-lain. 

 

3.1.6. MySQL 

 Menurut Raharjo (2011 : 21) , MYSQL merupakan software 

RDBMS (atau server database) yang dapat mengelola database 

dengan sangat cepat, dapat menampung data dalam jumlah sangat 

besar, dapat diakses oleh banyak user (multi-user), dan dapat 

melakukan suatu proses secara sinkron atau bersamaan (multi-

threaded). 

 

3.1.7. Flowchart 

 Menurut Bonnie Soeherman & Marion Pinontoan (2008 : 133), 

Flowchart atau bagan alur merupakan metode untuk menggambarkan 

tahap-tahap penyelesaian masalah (prosedur) berita aliran data dengan 

simbol-simbol standar yang mudah dipahami. 

       Tujuan utama penggunaan Flowchart adalah untuk 

menyederhanakan rangkaian proses atau prosedur untuk memudahkan 

pemahaman pengguna terhadap informasi tersebut. Flowchart   dapat 

dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu: Flowchart dokumen, 

flowchart sistem, dan flowchart program. Berikut simbol-simbol 

Bagan Alur atau Flowchart dapat dilihat pada Tabel 3.1. 
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Tabel 3.1. Simbol Flowchart 

Simbol Keterangan 

 

 

 

Terminal, untuk memulai dan 

mengakhiri suatu proses/ kegiatan 

 

 

 

 

Proses, Suatu yang menunjukan 

setiap pengolahan yang dilakukan 

oleh computer 

 

 

 

Input, untuk memasukan hasil dari 

suatu proses 

 

 

 

 

Decision, Suatu kondisi yang akan 

Menghasilkan beberapa kemungki-

nan jawaban atau pilihan 

 

 

 

 

 

Display, output yang ditampilkan 

dilayar terminal 

 

 

 

 

 

 

Connector, Simbol untuk keluar/ 

masuk proses dalam lembar/ 

halaman yang berbeda 

 

 

 

 

Dokumen, Simbol ini digunakan 

untuk menggambarkan suatu doku-

men atau kegiatan mencetak suatu 

informasi dengan mesin printer 

 

 

 

 

 

Arus simbol yang digunakan untuk 

menghubungkan antara simbol satu 

dengan simbol yang lain 

Sumber: Bonnie Soeherman & Marion Pinontoan, 2008 

 

3.1.8. Entity Relationship Diagram (ERD) 

 Menurut Rosa (2011 : 49),  pemodelan awal basis data yang 

paling banyak digunakan adalah menggunakan Entity Relationship 
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Diagram (ERD). ERD dikembangkan berdasarkan teori himpunan 

dalam bidang matematika. ERD digunakan untuk pemodelan basis 

data relasional. Sehingga jika penyimpanan basis data menggunakan 

OODBMS maka perancangan basis data tidak perlu menggunakan 

ERD. Berikut ini merupakan simbol-simbol ERD yang dapat dilihat 

pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2. Simbol-simbol ERD 

Simbol Keterangan 

Entitas / entity 

 

 

 

Entitas merupakan data inti yang 

akan disimpan; bakal tabel pada 

basis data 

Atribut 

 

Field atau kolom data yang butuh 

disimpan dalam suatu entitas 

Atribut kunci primer 

 

Field atau kolom data yang butuh 

disimpan dalam suatu entitas dan 

digunakan sebagai kunci akses 

record yang diinginkan, biasanya 

berupa id 

 

Atribut multinilai/multivalue 

 

 

Field atau kolom data yang butuh  

disimpan dalam suatu entitas yang 

dapat memiliki nilai lebih dari 

satu. 

Relasi 

 

 

Relasi yang menghubungkan 

antar entitas; biasanya diawali 

dengan kata kerja. 

Asosiasi / association 

 

  1                                       0..” 

Penghubung antara relasi dan 

entitas di mana di kedua ujungnya 

memiliki multiplicity kemungki-

nan jumlah pemakaian 

Sumber: Rosa, 2011 

entitas 

Nama_atribut 

 

 

Nama_relasi 
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3.2. Penelitian Terdahulu 

 Hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai pedoman dasar, acuan, 

pertimbangan maupun perbandingan bagi penelitian terbaru sejenis, adapun 

penelitian terdahulu yang penulis gunakan seperti pada Tabel 3.3. 

Tabel 3.3 Penelitian Terdahulu 

No. Judul Penulis / Tahun Hasil 

1 Implementasi 

Metode Particle 

Swarm 

Optimization-

Dempster Shafer 

untuk Diagnosa 

Indikasi Penyakit 

pada Budidaya 

Ikan Gurami 

1. Faris Dinar Wahyu 

Gunawan 

2. Edy Santoso 

3. Lailil Muflikhah 

(2018) 

Peneliti berhasil 

mengimplementasikan 

metode Particle Swarm 

Optimization-Dempster 

Shafer untuk diagnosa 

indikasi penyakit ikan 

gurami dengan tingkat 

akurasi 86.5% 

2 Sistem Informasi 

Kerusakan Laptop 

Menggunakan 

Metode Naive 

Bayes 

1. Haris Pramudia 

2. Adi Nugroho 

(2017) 

Peneliti membuat Sistem 

Pakar untuk mendiagnosa 

kerusakan pada Laptop 

dengan menggunakan 

metode Naive Bayes 

berbasis web. Metode 

Naive Bayes diperlukan 

pelatihan dengan kondisi 

yang telah terjadi, dan 

peneliti mendapatkan data 

dari survey di 

Kharismamedia. 

3 Sistem Pakar 

Diagnosa Awal 

Penyakit Saraf 

dengan Metode 

Dempster-Shafer 

1. Dimas Pratama 

2. Andi Farmadi 

3. Dwi Kartini 

(2017) 

Peneliti berhasil 

mengimplementasi 

Dempster-Shafer pada 

sistem pakar diagnosa 

awal penyakit saraf dengan 

keakuratan sebesar 90%. 

 

 Berdasarkan penelitian dari Faris Dinar Wahyu Gunawan, dkk peneliti 

berhasil mengimplementasikan dua algoritma yaitu Particle Swarm 
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Optimization dan Dempster Shafer pada kasusnya diagnosa indikasi penyakit 

pada ikan gurami dengan tingkat akurasi 86.5% yang dilakukan 10 kali 

dengan pemilihan kombinasi fakta sebanyak 20 dan juga penelitian dari 

Dimas Pratama, dkk berhasil mengimplementasikan metode Dempster Shafer 

pada kasus diagnosa awal penyakit saraf dengan keakuratan 90% guna 

membantu masyarakat. 

 Berdasarkan penelitian dari Haris Pramudia dan Adi Nugroho, peneliti 

membangun sistem pakar diagnosa kerusakan pada laptop menggunakan 

metode Naive Bayes berbasis web. Dalam kasus sistem pakar, menggunakan 

metode Naive Bayes diperlukan data pelatihan untuk mengestimasi parameter 

yang didapat dari survey. Peneliti melakukan survey di Kharismamedia untuk 

mendapatkan data pelatihannya. Hanya saja Naive Bayes memiliki 

kekurangan di mana tidak berlaku jika probabilitas kondisionalnya adalah 

nol, apabila nol maka probabilitas prediksi akan bernilai nol. 

 Maka dari itu, penulis berencana untuk mengangkat kasus sistem pakar 

diagnosa kerusakan pada komputer menggunakan metode Dempster Shafer. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

4.1.1. Lokasi 

 Penelitian ini dilakukan di STMIK PalComTech Palembang 

yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat, Talang Aman, Kemuning, 

Kota Palembang, Sumatera Selatan 30128. Telp. (0711) 319988; 

info@palcomtech.ac.id. 

 

4.1.2. Waktu Penelitian 

 Penulis melakukan penelitian di STMIK PalComTech mulai dari 

tanggal 1 Mei 2018 sampai 30 Juni 2018. 

 

4.2. Jenis Data 

4.2.1. Data Primer 

 Data primer adalah data informasi yang diperoleh tangan 

pertama yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya. Data 

primer ini adalah data yang paling asli dalam karakter dan tidak 

mengalami perlakuan statistik apapun. Untuk mendapatkan data 

primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung melalui 

teknik observasi, wawancara, diskusi terfokus, dan penyebaran 

kuesioner (Riadi, 2016:48). Pada penelitian ini, peneliti
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 mengumpulkan data primer melalui hasil wawancara terhadap pakar 

(teknisi) dan kuisioner ke mahasiswa. 

 

4.2.2. Data Sekunder 

 Data sekunder adalah informasi tangan kedua yang sudah 

dikumpulkan oleh beberapa orang (organisasi) untuk tujuan tertentu 

dan tersedia untuk berbagai penelitian. Data sekunder tersebut tidak 

murni dalam karakter dan telah menjalani treatment setidaknya satu 

kali (Riadi, 2016:48). Pada penelitian ini, peneliti mendapatkan data 

sekunder melalui studi pustaka penelitian terdahulu baik itu jurnal, 

skripsi, e-book, maupun thesis. 

 

4.3. Teknik Pengumpulan Data 

4.3.1. Wawancara 

 Menurut Mardalis (2009:64), wawancara adalah teknik 

pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan 

keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan 

muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si 

peneliti. Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara kepada 

pakar (teknisi). 
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4.3.2. Kuesioner 

 Menurut Anwar (2009:168), angket atau kuisioner  merupakan 

sejumlah pertanyaan atau pernyataan tertulis  tentang data faktual atau 

opini yang berkaitan dengan diri responden, yang  dianggap fakta atau 

kebenaran yang diketahui dan perlu dijawab oleh responden. Pada 

penelitian ini, penulis melakukan kuisioner kepada mahasiswa 

sebelum aplikasi dibuat dan sesudah aplikasi dibuat. 

 

4.3.3. Studi Pustaka 

 Menurut Nazir (2014:79), studi pustaka yaitu teknik 

pengumpulan dan analisis terhadap data yang pernah digunakan oleh 

peneliti-peneliti terdahulu; memperoleh orientasi yang lebih luas 

dalam permasalahan yang dipilih, serta menghindarkan terjadinya 

duplikasi-duplikasi yang tidak diinginkan. 

 Pada penelitian ini, penulis menggunakan penelitian skripsi, e-

book atau buku-buku, serta jurnal-jurnal penelitian terdahulu yang 

berhubungan dengan judul sebagai sumber referensi dalam pembuatan 

laporan skripsi ini. 

 

4.4. Jenis Penelitian  

 Jenis penelitian yang dilakukan oleh peniliti adalah penelitian terapan. 

Penelitian terapan  adalah penyelidikan yang hati-hati, sistematik, dan terus-

menerus terhadap suatu masalah dengan tujuan untuk digunakan dengan 
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segera untuk keperluan tertentu. Hasil penelitian tidak perlu sebagai suatu 

penemuan baru, tetapi merupakan aplikasi baru dari penelitian yang telah ada 

(Nazir, 2014:17). 

 

4.5. Alat dan Teknik Pengembangan Sistem 

4.5.1. Alat Pengembangan Sistem 

4.5.1.1. Model Proses 

1. DFD (Data Flow Diagram) 

 Pada penelitian ini, penulis menggunakan Data Flow 

Diagram (DFD) adalah refresentasi grafik yang 

menggambarkan aliran informasi dan transformasi 

informasi yang diaplikasikan sebagai data yang mengatur 

dari masukan (input) dan keluaran (output). DFD tidak 

sesuai untuk memodelkan sistem yang menggunakan 

pemograman berorientasi objek (Sukamto dan 

Shalahuddin, 2014:288). 

   Tabel 4.1 Data Flow Diagram 

No. Simbol Keterangan 

1.  Proses (Process) adalahAktivitas yang 

mengolah input menjadi output. 

 

2.  Terminator / Kesatuan Luar (External 

Entity) adalah sistem yang memberikan 

input ke sistem atau menerima output dari 

sistem berupa orang, organisasi, atau sistem 

lain. 

3.  Arus Data (Data Flow) adalah Aliran data 

pada sistem (antar proses, antara terminator 
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2. Flowchart 

 Menurut Bonnie Soeherman & Marion Pinontoan 

(2008 : 133), Flowchart atau bagan alur merupakan 

metode untuk menggambarkan tahap-tahap penyelesaian 

masalah (prosedur) berita aliran data dengan simbol-

simbol standar yang mudah dipahami. 

  Tabel 4.2 Flochart 

Simbol Keterangan 

 

 

 

Terminal, untuk memulai dan 

mengakhiri suatu proses/ kegiatan 

 

 

 

 

Proses, Suatu yang menunjukan 

setiap pengolahan yang dilakukan 

oleh computer 

 

 

 

Input, untuk memasukan hasil dari 

suatu proses 

 

 

 

 

Decision, Suatu kondisi yang akan 

Menghasilkan beberapa kemungki-

nan jawaban atau pilihan 

 

 

 

 

 

Display, output yang ditampilkan 

dilayar terminal 

 

 

Connector, Simbol untuk keluar/ 

masuk proses dalam lembar/ 

& proses, serta antara proses & data store). 

4.  

 

Simpangan Data (Data Store) digunakan 

untuk menyimpan data hasil dari proses 

maupun menyediakan data untuk melakukan 

proses. 

Sumber:  Sukamto dan Shalahuddin (2014) 
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halaman yang berbeda 

 

 

 

 

Dokumen, Simbol ini digunakan 

untuk menggambarkan suatu doku-

men atau kegiatan mencetak suatu 

informasi dengan mesin printer 

 

 

 

 

 

Arus simbol yang digunakan untuk 

menghubungkan antara simbol satu 

dengan simbol yang lain 

Sumber: Bonnie Soeherman & Marion Pinontoan, 2008 

 

4.5.1.2. Model Data 

 Menurut Rosa (2011 : 49),  pemodelan awal basis data 

yang paling banyak digunakan adalah menggunakan Entity 

Relationship Diagram (ERD). ERD dikembangkan 

berdasarkan teori himpunan dalam bidang matematika. ERD 

digunakan untuk pemodelan basis data relasional. Sehingga 

jika penyimpanan basis data menggunakan OODBMS maka 

perancangan basis data tidak perlu menggunakan ERD. 

 

4.5.2. Teknik Pengembangan Sistem 

 Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode 

pengembangan sistem Waterfall. Menurut Pressman (2015:42), nama 

lain dari Model Waterfall adalah Model Air Terjun kadang dinamakan 

siklus hidup klasik (classic life cyle), di mana hal ini menyiratkan 

pendekatan yang sistematis dan berurutan (sekuensial) pada 
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pengembangan perangkat lunak. Pengembangan perangkat lunak 

dimulai dari analisa kebutuhan pengguna, desain sistem perangkat 

lunak, lalu dilanjutkan dengan pembuatan program atau penulisan 

kode program (coding), dan dilakukannya pengujian program, dan 

yang terakhir penerapan program dan pemeliharaan. Gambar model 

pengembangan sistem Waterfall dapat dilihat pada gambar 3.1. 

 

Gambar 4.1 Model Pengembangan Waterfall (Pressman, 2015:42) 

Penjelasan untuk masing-masing tahap Waterfall: 

1. Communication 

Sebelum memulai pekerjaan yang bersifat teknis, sangat 

diperlukan adanya komunikasi untuk memahami dan mencapai tujuan 

yang ingin dicapai dalam analisis kebutuhan. Hasil dari komunikasi 

tersebut adalah inisialisasi proyek, seperti menganalisis permasalahan 

yang dihadapi dan mengumpulkan data-data yang diperlukan, serta 

membantu mendefinisikan fitur dan fungsi software. Pengumpulan 

data-data tambahan bisa juga diambil dari jurnal, artikel, dan internet. 

2. Planning 

Tahap berikutnya adalah tahapan perencanaan yang menjelaskan 

tentang estimasi tugas-tugas teknis yang akan dilakukan, resiko-resiko 

yang dapat terjadi, sumber daya yang diperlukan dalam membuat 
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sistem, produk kerja yang ingin dihasilkan, penjadwalan kerja yang 

akan dilaksanakan, dan tracking proses pengerjaan sistem. 

3. Modeling 

Tahapan ini adalah tahap perancangan dan pemodelan arsitektur 

sistem yang berfokus pada perancangan struktur data, arsitektur 

software, tampilan interface, dan algoritma program. Tujuannya untuk 

lebih memahami gambaran besar dari apa yang akan dikerjakan. 

4. Construction 

Tahapan Construction ini merupakan proses penerjemahan 

bentuk desain menjadi kode atau bentuk/bahasa yang dapat dibaca 

oleh mesin. Setelah pengkodean selesai, dilakukan pengujian terhadap 

sistem dan juga kode yang sudah dibuat. Tujuannya untuk 

menemukan kesalahan yang mungkin terjadi untuk nantinya 

diperbaiki. 

5. Deployment 

 Tahapan deployment merupakan tahapan implementasi software 

ke customer, pemeliharaan software secara berkala, perbaikan 

software,  evaluasi  software,  dan  pengembangan  software 

berdasarkan umpan balik yang diberikan agar sistem dapat tetap 

berjalan dan berkembang sesuai dengan fungsinya. 
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4.6. Alat dan Teknik Pengujian 

 Pada penelitian ini, penulis melakukan pengujian perangkat lunak 

dengan menggunakan Black Box Testing. Black Box Testing yaitu menguji 

perangkat lunak dari segi spesifikasi fungsional tanpa menguji desain dan 

kode program. Pengujian dimaksudkan  untuk mengetahui apakah fungsi-

fungsi, masukan, dan keluaran dari perangkat lunak sesuai dengan spesifikasi 

yang dibutuhkan (Rosa A.S. dan Shalahuddin, 2013:275). 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1. Hasil 

5.1.1. Analisis dan Kebutuhan Sistem 

 Sistem pakar diagnosa kerusakan komputer yang akan dibuat 

dan dianalisa penerapan metode dengan program yang dibuat dapat 

sejalan. Sehingga saat dilakukan uji coba secara manual dengan 

aplikasi dapat menghasilkan jenis kerusakan atau masalah yang 

dialami. Sistem pakar diagnosa kerusakan komputer ini dapat 

memberikan hasil diagnosa kerusakan komputer berupa nilai 

probabilitas kemungkinan terjadi dari metode Dempster Shafer dan 

juga memberikan solusi mengatasinya atau tutorial cara mengatasinya, 

dan dilengkapi dengan fitur konsultasi atau menghubungi pakar jika 

ada keperluan lainnya atau masih kurang yakin dengan hasil diagnosa. 

 

5.1.1.1. Identifikasi Masalah 

 Adapun masalah yang terjadi pada penelitian ini antara lain 

terdapat pada tabel 5.1. 
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  Tabel 5.1 Identifikasi Masalah 

No Masalah Penyebab Masalah 

1. Pengguna tidak dapat 

memperbaiki komputer 

atau mengatasi masalah 

ketika mengalami 

kerusakan 

 

Kurangnya pemahaman 

tentang kerusakan 

komputer dan cara 

mengatasinya 

2. Pengguna tidak selalu bisa 

langsung menemui pakar 

atau teknisi komputer jika 

terjadi kerusakan 

Keterbatasan waktu, 

ketersediaan pakar yang 

tidak 24 jam dan juga 

tidak menjangkau semua 

daerah 

 

5.1.1.2. Pengumpulan Data 

1. Data Kerusakan 

 Data jenis kerusakan atau masalah pada komputer dapat 

dilihat pada tabel 5.2. 

 Tabel 5.2 Data Kerusakan 

No Kode Kerusakan Nama Kerusakan 

1. K001 Monitor Bermasalah 

2. K002 RAM Bermasalah 

3. K003 HDD Bermasalah 

4. K004 VGA Bermasalah 

5. K005 Sound Card Bermasalah 

6. K006 OS / Windows Bermasalah 

7. K007 Power Supply Bermasalah 

8. K008 Processor Bermasalah 

9. K009 Keyboard Bermasalah 

10. K010 Mouse / Touchpad Bermasalah 

11. K011 Motherboard / IC Regulator 

Bermasalah 

12. K012 Charger Bermasalah 

13. K013 Kipas Bermasalah / Kotor 

14. K014 Baterai Laptop Bermasalah 



31 
 

 

2. Data Gejala Kerusakan 

 Data gejala kerusakan pada komputer dapat dilihat pada 

tabel 5.3. 

 Tabel 5.3 Data Gejala Kerusakan 

No Kode Gejala Nama Gejala Kerusakan 

1. G001 
Sering mati sendiri setiap beberapa 
waktu 

2. G002 
Tampil bluesreen pada OS Windows 
(macam-macam pesan error) 

3. G003 Bunyi suara beep-beep 

4. G004 
PC atau laptop hidup, tapi tidak tampil 
di layar atau monitor 

5. G005 Masuk Windows, tapi layar blank hitam 

6. G006 
Tombol keyboard sebagian atau seluruh 
tidak berfungsi 

7. G007 Mati total / tidak bisa dihidupkan 

8. G008 Berhenti beroperasi atau hang 

9. G009 PC atau laptop lambat atau berat 

10. G010 
PC atau laptop hidup tapi tidak mau 
masuk Windows atau gagal booting 

11. G011 
Mengalami proses loading yang lama 
saat dihidupkan 

12. G012 Sering restart sendiri 

13. G013 Tidak ada tampilan awal BIOS 

14. G014 
Terdengar suara aneh pada Harddisk 
atau HDD 

15. G015 Selalu Scandisk ketika booting 

16. G016 
Muncul pesan error pada BIOS (macam-
macam pesan error) 

17. G017 

Tidak ada tanda-tanda dari 
sebagian/seluruh perangkat bekerja 
pada CPU 

18. G018 

Kinerja grafis terasa sangat berat 
(biasanya dalam game atau manipulasi 
gambar) 

19. G019 Hanya sebagian perangkat yang bekerja 

20. G020 
Pointer mouse tidak merespon gerakan 
mouse 

21. G021 
Tampak blok hitam, dan gambar tidak 
simetris / acak 

22. G022 Keluar bunyi beep panjang pada saat 
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laptop dinyalakan 

23. G023 Dihidupkan agak sulit 

24. G024 Baterai tidak mau di-charge 

25. G025 Tidak ada indikasi masuk power 

26. G026 
Laptop di-charge posisi hidup kemudian 
tiba-tiba mati layar 

27. G027 
Terdapat garis horizontal / vertikal di 
tengah monitor 

28. G028 
Device driver informasi tidak terdeteksi 
dalam device manager 

29. G029 Sound atau suara tidak keluar 

30. G030 
Muncul pesan error saat menjalankan 
aplikasi audio 

31. G031 
Belum sampai Windows sudah restart 
lagi 

32. G032 Muncul pesan error pada Windows / OS 

33. G033 
PC atau laptop sangat panas serta kotor 
atau banyak debu 

34. G034 Kipas tidak berfungsi 

35. G035 
Baterai di-charge tidak bisa penuh 
100% 

36. G036 
Indikator baterai menampilkan silang 
(x) merah 

37. G037 
Tombol keyboard lengket dan 
terpencet sendiri 

38. G038 
Laptop bunyi beep panjang 1x dan beep 
pendek 2x 

39. G039 
Laptop bunyi beep panjang 1x dan beep 
pendek 3x 

 

3. Tabel Atur 

 Berdasarkan data kerusakan dan data gejala di atas maka 

dibuatkan tabel atur yang mengatur relasi antara gejala dan 

kerusakan, serta nilat bobot atau belief masing-masing gejala yang 

didapatkan dari pakar. Berikut tabel atur dapat dilihat pada tabel 

5.4. 
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  Tabel 5.4 Tabel Atur 

N

o 

Kode 

Gejala 

Kode Kerusakan B 

o 

b 

o 

t 

K

0

0

1 

K

0

0

2 

K

0

0

3 

K

0

0

4 

K

0

0

5 

K

0

0

6 

K

0

0

7 

K

0

0

8 

K

0

0

9 

K

0

1

0 

K

0

1

1 

K

0

1

2 

K

0

1

3 

K

0

1

4 

1 G001       *      *  0.55 

2 G002  *  *           0.65 

3 G003  *  *     *      0.55 

4 G004 * *  *    *       0.55 

5 G005      *         0.75 

6 G006         *      0.825 

7 G007       *    *    0.8 

8 G008   *            0.55 

9 G009  * *   *         0.5 

10 G010   *   *         0.55 

11 G011   *            0.65 

12 G012  *    *       *  0.55 

13 G013  *  *    *       0.675 

14 G014   *            0.775 

15 G015   *            0.775 

16 G016  *      *       0.525 

17 G017       *        0.575 

18 G018    *           0.675 

19 G019       *        0.625 

20 G020          *     0.775 

21 G021 *              0.75 

22 G022  *       *      0.725 

23 G023       *    *    0.825 

24 G024            *  * 0.85 

25 G025       *     *   0.8 

26 G026            *   0.825 

27 G027 *              0.75 

28 G028    * *    *      0.5 

29 G029     *          0.675 

30 G030     *          0.725 

31 G031   *            0.675 

32 G032      *         0.725 

33 G033             *  0.75 

34 G034             *  0.875 

35 G035              * 0.875 

36 G036              * 0.825 
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37 G037         *      0.775 

38 G038    *           0.825 

39 G039         *      0.8 

                 

4. Rule Base (Tabel Aturan) 

 Berikut adalah rule base (tabel aturan) yang mengatur 

logika dasar gejala kerusakan dengan kerusakan yang terjadi  

dapat dilihat pada tabel 5.5. 

Tabel 5.5 Rule Base (Tabel Aturan) 

No Aturan (Rule) Kendala 

1. Aturan 1 (R1) If G004 and G021 and G027 then 

K001 

2. Aturan 2 (R2) If G002 and G003 and G004 and 

G009 and G012 and G013 and G016 

and G022 then K002 

3. Aturan 3 (R3) If G008 and G009 and G010 and 

G011 and G014 and G015 and G031 

then K003 

4. Aturan 4 (R4) If G002 and G003 and G004 and 
G013 and G018 and G028 and G038 
then K004 

5. Aturan 5 (R5) If G028 and G029 and G030 then 
K005 

6. Aturan 6 (R6) If G005 and G009 and G010 and 
G012 and G032 then K006 

7. Aturan 7 (R7) If G001 and G007 and G017 and 

G019 and G023 and G025 then K007 

8. Aturan 8 (R8) If G004 and G013 and G016 then 
K008 

9. Aturan 9 (R9) If G003 and G006 and G022 and 
G028 and G037 and G039 then K009 

10. Aturan 10 (R10) If G020 and G028 then K010 

11. Aturan 11 (R11) If G007 and G023 then K011 

12. Aturan 12 (R12) If G024 and G025 and G026 then 
K012 

13. Aturan 13 (R13) If G001 and G012 and G033 and 
G034 then K013 

14. Aturan 14 (R14) If G024 and G035 and G036 then 
K014 
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5.1.1.3. Deskripsi Kebutuhan 

 Deskripsi kebutuhan dilakukan guna mendapatkan 

pemecahan permasalahan dan gambaran sistem pakar yang akan 

dibuat untuk mendiagnosa kerusakan komputer. Deskripsi ini 

terdiri dari kebutuhan informasi, kebutuhan aplikasi, dan 

kebutuhan fungsional. 

1. Kebutuhan Informasi 

 Deskripsi kebutuhan informasi dapat dilihat pada tabel 5.7 

sebagai berikut: 

   Tabel 5.7 Kebutuhan Informasi 

No 
Informasi yang 

Dibutuhkan 
Tujuan Frekuensi 

1. Data Gejala Informasi 

Pengguna 

Gejala kerusakan yang 

dialami pengguna 

2. Data Kerusakan Informasi 

Admin 

Adanya varian baru 

jenis kerusakan 

3. Data Solusi Informasi 

Admin 

Adanya varian baru 

solusi yang diberikan 

4. Data Konsultasi Informasi 

Pengguna 

Dilakukan saat 

pengunjung melakukan 

konsultasi 

 

2. Kebutuhan Aplikasi 

 Perangkat lunak aplikasi yang akan dibuat meliputi 

kebutuhan fungsional perangkat lunak aplikasi yang berhubungan 

dengan informasi data atau pengolahan data terhadap sistem yang 

dibangun, sebagai berikut: 
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a. Sistem pakar yang dibuat harus dapat membantu mendiagnosa 

kerusakan komputer yang sedang terjadi dari memasukkan 

gejala kerusakan yang dialami. 

b. Sistem pakar yang dibuat harus dapat memberikan solusi cara 

mengatasinya atau tutorial untuk mengatasinya. 

c. Sistem pakar yang dibuat harus dapat memberikan opsi lain 

untuk menghubungi pakar jika butuh bantuan lebih lanjut. 

 

3. Kebutuhan Fungsional 

 Kebutuhan fungsional adalah sejenis kebutuhan yang berisi 

proses-proses apa saja yang diberikan oleh sistem pakar tersebut. 

Definisi kebutuhan fungsional adalah antara lain, sebagai berikut: 

a. Perlu adanya basis pengetahuan tentang gejala kerusakan dan 

jenis kerusakan pada komputer yang didapat dari sumber atau 

pakar yang terpercaya di bidangnya lalu disimpan sebagai 

basis pengetahuan. 

b. Sistem pakar dapat mendiagnosa kerusakan komputer yang 

sedang terjadi dari memasukkan gejala yang dialami dan 

diproses dengan Dempster Shafer. 

c. Sistem pakar menyediakan solusi cara mengatasinya atau 

tutorial cara mengatasinya. 
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5.1.1.4. Pemodelan Kebutuhan 

5.1.1.4.1. Data Flow Diagram (DFD) 

 Desain Data Flow Diagram (DFD) dibuat untuk 

mendapatkan gambaran secara umum sistem yang dibuat, 

desain DFD sistem pakar diagnosa kerusakan komputer 

adalah sebagai berikut: 

a. Diagram Konteks 

 Diagram konteks adalah diagram yang 

menggambarkan sistem bagian besar dari aliran arus data 

sistem pakar diagnosa kerusakan komputer. Diagram 

konteks juga menjelaskan sumber dan bagaimana 

informasi data-data tersebut diproses. Diagram konteks 

dapat dilihat pada gambar 5.1 di bawah ini: 

 

    Gambar 5.1 Diagram Konteks  

 Diagram konteks pada gambar 5.1 dapat dijelaskan 

bahwa Sistem Pakar untuk Diagnosa Kerusakan Komputer 

2 kesatuan luar, yaitu admin dan pengunjung. Admin 

melakukan pengingputan data berupa data admin, data 

kerusakan, data gejala dan data relasi. Sedangkan 
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pengunjung melakukan penginputan data konsultasi, dan 

informasi yang didapatkan oleh pengunjung adalah data 

hasil konsultasi. 

 

b. Diagram Level 0 

 Berikut ini adalah diagram level 0 di mana diagram 

ini menggambarkan tahapan proses yang ada di dalam 

diagram konteks, diagram level 0 dapat dilihat pada 

gambar 5.2. 
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     Gambar 5.2 Diagram Level 0 

Berikut penjelasan yang terdapat pada gambar 5.3 di atas: 

1. Admin memberikan data admin ke proses 1.0.P (Ubah 

Password) kemudian disimpan di tabel admin. 

2. Admin memberikan data kerusakan ke proses 2.0 

(Manajemen Data Kerusakan) kemudian disimpan di 
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tabel kerusakan dan tabel kerusakan memberikan data 

ke proses 4.0.P (Manajemen Data Relasi). 

3. Admin memberikan data gejala ke proses 3.0 

(Manajemen Data Gejala) kemudian disimpan di tabel 

gejala dan tabel gejala memberikan data ke proses 4.0 

(Manajemen Data Relasi). 

4. Admin memberikan data relasi ke proses 4.0 

(Manajemen Data Relasi) lalu disimpan di tabel relasi 

dan tabel relasi memberikan data ke proses 5.0 

(Manajemen Data Konsultasi) 

5. Pengunjung memberikan data konsultasi lalu disimpan 

di tabel konsulter, kemudian pengunjung mendapatkan 

hasil konsultasi, di mana pengunjung dapat melakukan 

konsultasi tambahan dan disimpan dalam tabel 

tindaklanjut. Admin dapat melihat data konsultasi atau 

menghapusnya. 

 

c. Diagram Level 1  

 Diagram level 1 adalah diagram yang menunjukkan 

proses utama di dalam sistem yang memproses 

keseluruhan sistem secara detail dibanding level 0. Berikut 

diagram level 1 sistem pakar kerusakan komputer di 

bawah ini:  
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1. Diagram Level 1 Proses 2 Manajemen Data Kerusakan 

 

 

Berdasarkan gambar 5.4 dapat dijelaskan bahwa: 

 Admin melakukan input data kerusakan pada proses 

2.1.P lalu disimpan di tabel kerusakan. 

 Admin dapat mengubah data kerusakan yang telah 

dimasukkan pada proses 2.2.P lalu disimpan di tabel 

kerusakan. 

 Admin dapat menghapus data kerusakan pada proses 

2.3.P lalu disimpan di tabel kerusakan. 

 Admin dapat melihat data kerusakan pada proses 

2.4.P. 

 

 

Gambar 5.4 Diagram Level 1 Proses 2 
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2. Diagram Level 1 Proses 3 Manajemen Data Gejala 

 

  Gambar 5.5 Diagram Level 1 Proses 3 

Berdasarkan gambar 5.5 dapat dijelaskan bahwa: 

 Admin melakukan input data gejala pada proses 

3.1.P lalu disimpan di tabel gejala.  

 Admin dapat mengubah data gejala yang telah 

dimasukkan pada proses 3.2.P lalu disimpan di tabel 

gejala. 

 Admin dapat menghapus data gejala pada proses 

3.3.P lalu disimpan di tabel gejala. 

 Admin dapat melihat data gejala pada proses 3.4.P. 
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3. Diagram Level 1 Proses 4 Manajemen Data Relasi 

 

  Gambar 5.6 Diagram Level 1 Proses 4 

Berdasarkan gambar 5.6 dapat dijelaskan bahwa: 

 Admin melakukan input data relasi pada proses 

4.1.P lalu disimpan di tabel relasi. 

 Admin dapat mengubah data relasi yang telah 

dimasukkan pada proses 4.2.P lalu disimpan di tabel 

relasi. 

 Admin dapat menghapus data relasi pada proses 

4.3.P lalu disimpan di tabel relasi. 

 Admin dapat melihat data relasi pada proses 4.4.P. 
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4. Diagram Level 1 Proses 5 Manajemen Data Konsultasi 

 

  Gambar 5.7 Diagram Level 1 Proses 5 

Berdasarkan gambar 5.7 dapat dijelaskan bahwa: 

 Pengunjung memberikan data konsultasi ke proses 

5.1.P lalu disimpan di tabel konsulter dan 

pengunjung mendapatkan hasil konsultasi. 

 Pengunjung dapat melakukan konsultasi tambahn 

dengan memberikan data tambahan ke proses 5.2.P 

lalu disimpan di tabel tindaklanjut. 

 Admin dapat menghapus data konsultasi pada proses 

5.3.P  lalu disimpan di tabel konsulter. 
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 Admin dapat menghapus data konsultasi tambahan 

pada proses 5.4.P lalu disimpan di tabel tindaklanjut. 

 

5.1.1.4.2. Entity Relationship Diagram (ERD) 

 Berikut ini adalah ERD di mana menggambarkan relasi 

antar entitas, dapat dilihat pada gambar 5.8. 

 

    Gambar 5.8 Entity Relationship Diagram 
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5.1.2. Desain Sistem dan Perangkat Lunak 

5.1.2.1. Desain Alur yang Diusulkan (Flowchart) 

 Desain alur yang diusulkan tentang prosedur penggunaan 

website Sistem Pakar untuk Diagnosa Kerusakan Komputer 

Menggunakan Metode Dempster Shafer Berbasis Web dapat 

dilihat pada gambar 5.9 dan gambar 5.10. 

 

Gambar 5.9 Desain Alur yang Diusulkan untuk Admin 
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Gambar 5.10 Desain Alur yang Diusulkan untuk User 

 Berdasarkan gambar 5.9 dan 5.10, maka dapat dijelaskan 

bahwa desain alur yang diusulkan yaitu: 

1. Admin melakukan login ke website mengisi form username 

dan password, kemudian aplikasi memeriksa data admin, jika 

ya admin berhasil login ke dalam menu admin, jika tidak 

admin harus login ulang. 

2. Setelah admin berhasil login, di dalam menu admin terdapat 

beberapa menu yaitu Jenis Kerusakan, Gejala Kerusakan, 

Relasi yang dapat diolah datanya oleh admin dan juga menu 
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Data Konsulter dan Data Konsulter Follow UP dapat dihapus 

oleh admin. 

3. Pengunjung mengakses web, pada form konsultasi pengunjung 

melakukan input data konsultasi dan gejala kerusakan yang 

dialami pada aplikasi, kemudian aplikasi menyimpan data 

konsultasi di dalam tabel konsulter dan menampilkan hasil 

diagnosa kerusakan serta solusinya ke pengunjung. 

4. Pengunjung dapat menghubungi pakar / teknisi komputer jika 

pengunjung merasa kurang puas dengan hasil diagnosa atau 

butuh bantuan lebih lanjut dengan pakar dengan memasukan 

keluhan tambahan atau keterangan. 

 

5.1.2.2. Desain Database 

1. Tabel Admin 

 Tabel admin digunakan untuk menyimpan data admin untuk 

login, dapat dilihat pada tabel 5.8. 

Nama Tabel  : tb_admin 

Primary Key  : *user 

  Tabel 5.8 Tabel Admin 

No Field Name Type Width 

1. *user varchar 16 

2. pass varchar 16 

3. level varchar 16 
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2. Tabel Kerusakan 

 Tabel kerusakan digunakan untuk menyimpan data jenis 

kerusakan pada komputer, dapat dilihat pada tabel 5.9. 

Nama Tabel  : tb_diagnosa 

Primary Key  : *kode_diagnosa 

  Tabel 5.9 Tabel Kerusakan 

No Field Name Type Width 

1. *kode_diagnosa varchar 16 

2. nama_diagnosa varchar 256 

3. keterangan text  

 

3. Tabel Gejala 

 Tabel gejala digunakan untuk menyimpan data gejala 

kerusakan pada komputer, dapat dilihat pada tabel 5.10. 

Nama Tabel  : tb_gejala 

Primary Key  : *kode_gejala 

 Tabel 5.10 Tabel Gejala 

No Field Name Type Width 

1. *kode_gejala varchar 16 

2. nama_gejala varchar 256 

3. bobot double  

 

4. Tabel Konsulter 

 Tabel konsulter digunakan untuk menyimpan data para 

pengunjung yang melakukan konsultasi, dapat dilihat pada tabel 

5.11. 

Nama Tabel  : tb_konsulter 
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Primary Key  : *id_konsulter 

Foreign Key  : **unik 

 Tabel 5.11 Tabel Konsulter 

No Field Name Type Width 

1. *id_konsulter int 11 

2. nama_konsulter varchar 50 

3. email varchar 50 

4. hp varchar 13 

5. tgl date  

6. keluhan text  

7. gejala text  

8. diagnosa text  

9. result text  

10. **unik varchar 20 

 

5. Tabel Konsulter Follow Up 

 Tabel konsulter follow up digunakan untuk menyimpan data 

konsulter yang ingin menghubungi pakar dan konsultasi lebih 

lanjut, dapat dilihat pada tabel 5.12. 

Nama Tabel  : tb_tindaklanjut 

Primary Key  : *unik 

 Tabel 5.12 Tabel Konsulter Follow Up 

No Field Name Type Width 

1. *unik varchar 20 

2. keluhan text  

 

6. Tabel Relasi 

 Tabel relasi digunakan untuk mempermudah membuat 

relasi secara dinamis hubungan antara kerusakan dan gejala 

kerusakan, dapat dilihat pada tabel 5.12. 
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Nama Tabel  : tb_relasi 

Primary Key  : *ID 

Foreign Key  : **kode_diagnosa, **kode_gejala 

 Tabel 5.13 Tabel Relasi 

No Field Name Type Width 

1. *ID int 11 

2. **kode_diagnosa varchar 16 

3. **kode_gejala varchar 16 

 

5.1.2.3. Desain Interface 

5.1.2.3.1. Desain Input 

1. Desain Login Admin 

 Desain login admin berfungsi untuk admin atau pakar 

melakukan login untuk mengatur perubahan data pada panel 

admin, dapat dilihat pada gambar 5.11. 

 

 Gambar 5.11 Desain Login Admin 

2. Desain Konsultasi 

 Desain konsultasi digunakan untuk mengisi data 

konsultasi pengunjung yang akan melakukan konsultasi, 

dapat dilihat pada gambar 5.12. 
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   Gambar 5.12 Desain Konsultasi 

3. Desain Data Kerusakan 

 Desain data kerusakan digunakan untuk memasukan 

data jenis kerusakan, dapat dilihat pada gambar 5.13. 

 

  Gambar 5.13 Desain Data Kerusakan 
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4. Desain Data Gejala 

 Desain data gejala digunakan untuk memasukan data 

gejala kerusakan, dapat dilihat pada gambar 5.14. 

 

  Gambar 5.14 Desain Data Gejala 

5. Desain Data Relasi 

 Desain data relasi digunakan untuk menambahkan 

relasi hubungan antara kerusakan dengan gejala kerusakan, 

dapat dilihat pada gambar 5.15. 

 

Gambar 5.15 Desain Data Relasi 
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5.1.2.3.2. Desain Output 

1. Desain Hasil Konsultasi 

 Desain hasil konsultasi berfungsi untuk menampilkan 

hasil konsultasi yang dilakukan oleh pengunjung berupa 

gejala kerusakan yang dipilih dan probabilitas kerusakan 

yang terjadi, dapat dilihat pada gambat 5.16. 

 

  Gambar 5.16 Desain Hasil Konsultasi 

2. Desain Data Konsulter 

 Desain data konsulter berfungsi untuk menampilkan 

data pengunjung yang telah melakukan konsultasi, dapat 

dilihat pada gambar 5.17. 
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  Gambar 5.17 Desain Data Konsulter 

3. Desain Konsulter yang Menghubungi 

 Desain konsulter yang menghubungi berfungsi untuk 

menampilkan data pengunjung yang melakukan konsultasi 

tambahan atau yang menghubungi pakar, dapat dilihat pada 

gambar 5.18. 

 

 Gambar 5.18 Desain Konsulter yang Menghubungi 
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5.1.3. Implementasi 

5.1.3.1. Implementasi Database 

 Dari hasil implementasi yang dibuat, maka pembuatan 

database dilakukan dengan menggunakan MySQL, di mana 

aplikasi pemograman yang digunakan adalah Adminer. 

Implementasi database dapat dilihat pada tabel 5.14. 

   Tabel 5.14 Implementasi Database 

No Nama Tabel Kegunaan 

1 Tabel tb_admin Menyimpan data login admin 

2 Tabel tb_diagnosa Menyimpan data jenis kerusakan 

3 Tabel tb_gejala Menyimpan data gejala kerusakan 

4 Tabel tb_konsulter Menyimpan data konsultasi pengunjung 

5 Tabel tb_relasi 
Menyimpan data relasi kerusakan dan 

gejala kerusakan 

6 
Tabel 

tb_tindaklanjut 

Menyimpan data konsultasi tambahan 

atau pengunjung menghubungi pakar 

 

5.1.3.2. Implementasi Interface 

 Hasil implementasi interface dibuat dengan menggunakan 

bahasa pemograman PHP dan CSS Bootstrap, dapat dilihat pada 

tabel 5.15. 

   Tabel 5.15 Implementasi Interface 

No Nama Interface Kegunaan 

1 Form Konsultasi Mengolah data konsultasi 

2 Form Login Untuk login admin atau pakar 

3 Form Kerusakan Mengolah data jenis kerusakan 

4 Form Gejala Mengolah data gejala kerusakan 

5 Form Relasi Menghubungkan gejala dan kerusakan 

6 
Form Hubungi 

Pakar 

Untuk menghubungi pakar atau 

konsultasi tambahan 
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5.1.4. Pengujian Sistem 

 Hasil pengujian website sistem pakar kerusakan komputer dapat 

dilihat pada tabel 5.16. Semua form dapat diproses tidak ada yang 

error. 

   Tabel 5.16 Pengujian Website 

No Data yang Diuji Pemroses Hasil 

1 Login Admin Form Login Baik 

2 Data Admin Form Ubah Password Baik 

3 Tambah Data Jenis 

Kerusakan 

Form Tambah Data Jenis 

Kerusakan 

Baik 

4 Ubah Data Jenis 

Kerusakan 

Form Ubah Data Jenis 

Kerusakan 

Baik 

5 Hapus Data Jenis 

Kerusakan 

Form Hapus Data Jenis 

Kerusakan 

Baik 

6 Tambah Data Gejala 

Kerusakan 

Form Tambah Data 

Gejala Kerusakan 

Baik 

7 Ubah Data Gejala 

Kerusakan 

Form Ubah Data Gejala 

Kerusakan 

Baik 

8 Hapus Data Gejala 

Kerusakan 

Form Hapus Data Gejala 

Kerusakan 

Baik 

9 Tambah Data Relasi Form Tambah Relasi Baik 

10 Ubah Data Relasi Form Ubah Relasi Baik 

11 Hapus Data Relasi Form Hapus Relasi Baik 

12 Data Konsultasi Form Konsultasi Baik 

13 Data Konsultasi Tambahan Form Hubungi Pakar Baik 

14 Hapus Data Konsultasi Form Hapus Data 

Konsultasi 

Baik 

15 Hapus Data Konsultasi 

Tambahan 

Form Hapus Data 

Konsultasi Tambahan 

Baik 

 

5.1.4.1. Pengujian Perhitungan Nilai Dempster Shafer Manual 

 Penulis melakukan uji coba terhadap perhitungan nilai 

Dempster Shafer manual. Adapun contoh kasus yang diangkat 

penulis yaitu pemilihan gejala PC atau laptop hidup tapi tidak 

mau masuk Windows atau gagal booting (G010), mengalami 
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proses loading yang lama saat dihidupkan (G011), terdengar 

suara aneh pada Harddisk atau HDD (G014) dan belum sampai 

Windows sudah restart lagi (G031). Dari gejala yang dipilih, 

berdasarkan data yang ada, maka dapat dijabarkan detail dari 

setiap gejala adalah sebagai berikut: 

   Tabel 5.17 Penjabaran Gejala 

Gejala 

Terpilih 

Relasi Gejala 

Terhadap Kerusakan 

Bobot 

(Belief) 

Plausibility 

(1 - bel) 

G010 {K003, K006} 0.55 0.45 

G011 {K003} 0.5 0.5 

G014 {K003} 0.775 0.225 

G031 {K003} 0.675 0.325 

 

 Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa masing-

masing gejala terpilih memiliki relasi terhadap kerusakan serta 

nilai bobot (belief) yang didapat dari pakar, lalu nilai plausibility 

didapat dari 1 - (nilai belief). 

 Setelah nilai plausibility masing-masing gejala terpilih 

sudah kita dapatkan. Kemudian akan masuk ke tahap perhitungan 

pertama, yaitu membandingkan dua gejala terpilih pertama yaitu 

G010 (m1) dan G011 (m2) untuk mencari nilai m3. 

                               G011 (m2) 

 

  
{K003} 0.5 θ 0.5 

G010 (m1) 
{K003, K006} 0.55 {K003} 0.275 {K003, K006} 0.275 

θ 0.45 {K003} 0.225 θ 0.225 

  Dari hasil pembandingan diatas, untuk mencari nilai m3 

dilakukan perhitungan sebagai berikut: 
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m3 {K003} = 
0.275 + 0.225

1−0
 = 0.5 

m3 {K003, K006} = 
0.275 

1−0
  = 0.275 

m3 θ  = 
0.225 

1−0
   = 0.225 

 Setelah nilai m3 didapatkan, selanjutnya nilai tersebut akan 

kembali kita bandingkan dengan gejala terpilih selanjutnya yaitu 

G014 (m4) untuk kemudian mencari nilai m5. Adapun proses 

pembandingan m3 dan m4 adalah sebagai berikut: 

                               G014 (m4) 

 

  
{K003} 0.775 θ 0.225 

m3 

{K003} 0.5 {K003} 0.3875 {K003} 0.1125 

{K003, K006} 0.275 {K003} 0.2131 {K003, K006} 0.0619 

θ 0.225 {K003} 0.1744 θ 0.0506 

 Dari hasil perbandingan di atas, untuk mencari nilai m5 kita 

kembali harus melakukan perhitungan seperti sebelumnya. 

Adapun perhitungan untuk mencari nilai m5 adalah sebagai 

berikut: 

m5 {K003} = 
0.3875 + 0.2131+0.1744+0.1125

1−0
 = 0.8875 

m5 {K003, K006} = 
0.0619 

1−0
 = 0.0619 

m5    θ  = 
0.0506 

1−0
 = 0.0506 

 Setelah nilai m5 didapatkan, selanjutnya nilai tersebut akan 

kembali kita bandingkan dengan gejala terpilih selanjutnya yaitu 

G031 (m6) untuk kemudian mencari nilai m7. Adapun proses 

pembandingan m5 dan m6 adalah sebagai berikut: 
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                               G031 (m6) 

 

  
{K003} 0.675 θ 0.325 

m5 

{K003} 0.8875 {K003} 0.5991 {K003} 0.2884 

{K003, K006} 0.0619 {K003} 0.0417 {K003, K006} 0.0201 

θ 0.0506 {K003} 0.0341 θ 0.0164 

 Dari hasil perbandingan di atas, untuk mencari nilai m7 kita 

kembali harus melakukan perhitungan seperti sebelumnya. 

Adapun perhitungan untuk mencari nilai m7 adalah sebagai 

berikut: 

m7 {K003} = 
0.5991 + 0.2884 + 0.0417 + 0.0341

1−0
 = 0.9633 

m7 {K003, K006} = 
0.0201 

1−0
 = 0.0201 

m7    θ  = 
0.0164 

1−0
 = 0.0164 

 Dari hasil perhitungan m7, dapat dilihat bahwa 

kemungkinan kerusakan yang nilainya paling tinggi yaitu {K003} 

dengan nilai terbesar 0.9633 atau kemungkinan terjadi kerusakan 

pada HDD Bermasalah (K003) sebesar 96,33%.  

 

5.1.4.2. Pengujian Perhitungan Nilai Dempster Shafer pada Sistem 

 Penulis melakukan uji coba terhadap perhitungan nilai 

Dempster Shafer pada sistem di dalam website sistem pakar 

kerusakan komputer. Contoh kasus yang diangkat penulis sama 

seperti sebelumnya yaitu pemilihan gejala PC atau laptop hidup 

tapi tidak mau masuk Windows atau gagal booting (G010), 

mengalami proses loading yang lama saat dihidupkan (G011), 
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terdengar suara aneh pada Harddisk atau HDD (G014) dan belum 

sampai Windows sudah restart lagi (G031). Pengujian 

perhitungan nilai Dempster Shafer pada sistem dapat dilihat pada  

gambar 5.19, gambar 5.20 dan gambar 5.21. 

 

      Gambar 5.19 Detail Pemilihan Gejala yang Dipilih 

 

 Gambar 5.20 Detail Perhitungan Sistem 
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       Gambar 5.21 Hasil Diagnosa Perhitungan Demster Shafer 

 

5.2. Pembahasan 

 Komputer merupakan salah satu sebuah perangkat elektronik yang 

sering digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Kurangnya pengetahuan yang 

cukup dalam mengatasi masalah kerusakan pada komputer membuat orang 

tidak dapat mengidentifikasi letak kerusakan yang terjadi dan penanganannya. 

Pakar atau teknisi komputer adalah orang yang dapat mendiagnosa dan 

memperbaiki komputer. Namun, ketersediaan pakar tidak selalu tersedia 24 

jam, terutama di tempat daerah terpencil atau jauh dari permukiman akan sulit 

untuk bertemu dengan pakar atau teknisi komputer di saat penting jika terjadi 

kerusakan komputer. Oleh sebab itu, diperlukan sistem pakar untuk 

membantu orang mengetahui masalah terhadap kerusakan pada komputer 

beserta solusi dan cara penanganannya. 

5.2.1. Permasalahan Selama Penelitian 

 Masalah yang penulis temukan selama penelitian adalah mencari 

pakar atau teknisi komputer yang berkompeten memiliki sertifikasi 

terpercaya di kota Palembang karena terbatasnya teknisi komputer 

yang memiliki sertifikasi serta lembaga yang mau menerima tempat 

riset. Maka penulis, menggunakan pakar atau teknisi komputer yang 
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berpengalaman dibidangnya berdasarkan berapa lama mereka bekerja 

dalam bidang tersebut. 

 

5.2.2. Hasil Kuesioner Pertama Sebelum Pembuatan Aplikasi 

 Hasil kuesioner pertama sebelum pembuatan aplikasi yang 

penulis dapatkan di PalComTech berdasarkan jurusan responden dapat 

dilihat pada gambar 5.22. 

 

  Gambar 5.22 Data Jurusan Responden PalComTech 

 Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa dari 70 

responden mahasiswa PalComTech lebih dominan pada jurusan 

Teknik Informatika (TI) 44.3% (31 responden) dan Sistem 

Informatika (SI) 41.4% (29 responden), lalu sisanya adalah Desain 

Komunikasi Visual, Manajemen Informatika, dan Akuntansi. Lalu, 

berdasarkan 70 responden tersebut dapat kita lihat hasil kuesioner 

pertama pada gambar 5.23, 5.24, 5.25. 
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  Gambar 5.23 Data Mengalami Kerusakan Komputer 

 Berdasarkan gambar 5.23 dapat kita lihat bahwa dari 70 

responden 98.6% (69 responden) pernah mengalami kerusakan 

komputer. 

 

  Gambar 5.24 Data Bisa Memperbaiki Komputer 

 Berdasarkan gambar 5.24 dapat kita lihat bahwa dari 70 

responden yang dapat memperbaiki komputer adalah sebesar 32.9% 

(23 responden), lalu yang tidak dapat memperbaiki komputer sebesar 

35.7% (25 responden), dan yang mungkin bisa memperbaiki komputer 

sebesar 31.4% (22 responden). Ini menunjukkan bahwa pengguna 
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komputer yang sudah pasti bisa memperbaiki kerusakan masih sedikit 

yaitu hanya sebesar 32.9%. 

 

  Gambar 5.25 Data Kebutuhan Sistem Pakar 

 Berdasarkan gambar 5.25 dapat kita lihat bahwa dari 70 

responden yang memerlukan sistem pakar untuk membantu diagnosa 

kerusakan komputer sebesar 77.1% (54 responden). 

5.2.3. Hasil Kuesioner Kedua Sesudah Pembuatan Aplikasi 

 Hasil kuesioner kedua sesudah pembuatan aplikasi yang penulis 

dapatkan di PalComTech dapat dilihat pada gambar 5.26, 5.27, 5.28, 

5.29. 
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  Gambar 5.26 Data Penilaian Interface 

 Berdasarkan gambar 5.26 dapat kita lihat hasil kuesioner dari 76 

responden soal penilaian interface website sistem pakar menunjukkan 

bahwa Sangat Baik (skor 5) sebesar 27.6% (21 responden), Baik (skor 

4) sebesar 63.2% (48 responden), Cukup (skor 3) sebesar 7.9% (6 

responden), Sangat Kurang (skor 1) sebesar 1.3% (1 responden). 

 Berdasarkan data di atas, dapat kita hitung hasil kuesioner soal 

penilaian interface website sistem pakar dengan menggunakan Skala 

Likert dari total 76 responden, sebagai berikut: 

Sangat Baik (skor 5) = 5 x 21 responden = 105 

Baik (skor 4) = 4 x 48 responden = 192 

Cukup (skor 3) = 3 x 6 responden = 18 

Sangat Kurang (skor 1) = 1 x 1 responden = 1 

Semua hasil dijumlahkan, total skor = 316 

 Berikut kriteria interpretasi skornya berdasarkan interval: 

 Angka 0% – 19,99% = Sangat (tidak setuju/buruk/kurang sekali) 



67 
 

 

 Angka 20% – 39,99%  = Tidak setuju / Kurang baik) 

 Angka 40% – 59,99%  = Cukup / Netral 

 Angka 60% – 79,99%  = (Setuju/Baik/suka) 

 Angka 80% – 100% = Sangat (setuju/Baik/Suka) 

 Lalu, untuk mendapatkan hasil interpretasi dapat kita hitung 

dengan rumus "Total Skor / Total Skor Tertinggi x 100". Total skor 

tertinggi adalah 76 responden x skor 5 = 380. 

316 / 380 x 100 = 83.15% (Sangat Baik) 

 

  Gambar 5.27 Data Penilaian Bahasa Gejala 

 Berdasarkan gambar 5.27 dapat kita lihat hasil kuesioner dari 76 

responden soal penilaian bahasa yang digunakan pada list gejala 

sistem pakar menunjukkan bahwa Sangat Mudah Dimengerti (skor 5) 

sebesar 26.3% (20 responden), Mudah Dimengerti (skor 4) sebesar 

52.6% (40 responden), Cukup Dimengerti (skor 3) sebesar 21.1% (16 

responden). 
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 Berdasarkan data di atas, dapat kita hitung hasil kuesioner soal 

penilaian bahasa yang digunakan pada list gejala sistem pakar dengan 

menggunakan Skala Likert dari total 76 responden, sebagai berikut: 

Sangat Baik (skor 5) = 5 x 20 responden = 100 

Baik (skor 4) = 4 x 40 responden = 160 

Cukup (skor 3) = 3 x 16 responden = 48 

Semua hasil dijumlahkan, total skor = 308 

Hasil Intepretasi 308 / 380 x 100 = 81.05% 

 Berdasarkan nilai intepretasi dapat kita simpulkan bahwa hasil 

kuesioner dari 76 responden soal penilaian bahasa yang digunakan 

pada list gejala sistem pakar adalah 81.05% (Sangat Mudah 

Dimengerti). 

 

  Gambar 5.28 Data Penilaian Website Sistem Pakar 

 Berdasarkan gambar 5.28 dapat kita lihat hasil kuesioner dari 76 

responden soal penilaian website sistem pakar dalam mendiagnosa 

kerusakan komputer menunjukkan bahwa Sangat Membantu (skor 5) 
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sebesar 34.2% (26 responden), Membantu (skor 4) sebesar 47.4% (36 

responden), Cukup Membantu (skor 3) sebesar 18.4% (14 responden). 

 Berdasarkan data di atas, dapat kita hitung hasil kuesioner soal 

penilaian website sistem pakar dalam mendiagnosa kerusakan 

komputer dengan menggunakan Skala Likert dari total 76 responden, 

sebagai berikut: 

Sangat Baik (skor 5) = 5 x 26 responden = 130 

Baik (skor 4) = 4 x 36 responden = 144 

Cukup (skor 3) = 3 x 14 responden = 42 

Semua hasil dijumlahkan, total skor = 316 

Hasil Intepretasi 316 / 380 x 100 = 83.15% 

 Berdasarkan nilai intepretasi dapat kita simpulkan bahwa hasil 

kuesioner dari 76 responden soal penilaian website sistem pakar 

dalam mendiagnosa kerusakan komputer adalah 83.15% (Sangat 

Membantu). 

 

  Gambar 5.29 Data Penilaian Solusi dari Website 
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 Berdasarkan gambar 5.29 dapat kita lihat hasil kuesioner dari 76 

responden soal penilaian solusi yang diberikan website sistem pakar 

dalam mendiagnosa kerusakan komputer menunjukkan bahwa Sangat 

Membantu (skor 5) sebesar 30.3% (23 responden), Membantu (skor 4) 

sebesar 46.1% (35 responden), Cukup Membantu (skor 3) sebesar 

23.7% (18 responden). 

 Berdasarkan data di atas, dapat kita hitung hasil kuesioner soal 

penilaian solusi yang diberikan website sistem pakar dalam 

mendiagnosa kerusakan komputer dengan menggunakan Skala Likert 

dari total 76 responden, sebagai berikut: 

Sangat Baik (skor 5) = 5 x 23 responden = 115 

Baik (skor 4) = 4 x 35 responden = 140 

Cukup (skor 3) = 3 x 18 responden = 54 

Semua hasil dijumlahkan, total skor = 309 

Hasil Intepretasi 309 / 380 x 100 = 81.31% 

 Berdasarkan nilai intepretasi dapat kita simpulkan bahwa hasil 

kuesioner dari 76 responden soal penilaian website sistem pakar 

dalam mendiagnosa kerusakan komputer adalah 81.31% (Sangat 

Membantu). 

 

5.2.4. Hasil Aplikasi 

 Berikut hasil aplikasi / website yang penulis buat adalah sebagai 

berikut: 
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1. Halaman Form Konsultasi 

Halaman form konsultasi berguna untuk form yang perlu diisi saat 

pengunjung melakukan konsultasi, dapat dilihat pada gambar 5.30. 

 

  Gambar 5.30 Halaman Form Konsultasi 

 

2. Halaman Tampilan Informasi Konsultasi 

Halaman tampilan informasi konsultasi menampilkan informasi 

pengunjung yang telah mengisi form konsultasi, dapat dilihat pada 

gambar 5.31. 

 

  Gambar 5.31 Tampilan Informasi Konsulstasi 
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3. Halaman Tampilan Hasil Konsultasi 

Halaman tampilan hasil konsultasi menampilkan informasi hasil 

konsultasi yang dilakukan oleh pengunjung, dapat dilihat pada 

gambar 5.32. 

 

  Gambar 5.32 Tampilan Hasil Konsultasi 

 

4. Halaman Login 

Halaman login berguna untuk masuk ke dalam admin panel yang 

berfungsi untuk memasukkan data kerusakan, gejala, dan relasi 

dapat dilihat pada gambar 5.33. 

 

  Gambar 5.33 Halaman Login 
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5. Halaman Jenis Kerusakan 

Halaman jenis kerusakan berguna untuk menambahkan data jenis 

kerusakan, mengubah, dan menghapus, dapat dilihat pada gambar 

5.34. 

 

  Gambar 5.34 Halaman Jenis Kerusakan 

 

6. Halaman Gejala Kerusakan 

Halaman gejala kerusakan berguna untuk menambahkan data 

gejala kerusakan, mengubah, dan menghapus, dapat dilihat pada 

gambar 5.35. 

 

  Gambar 5.35 Halaman Gejala Kerusakan 
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7. Halaman Relasi 

Halaman relasi berguna untuk menambahkan relasi hubungan 

antara kerusakan dan gejala kerusakan, mengubah, dan menghapus, 

dapat dilihat pada gambar 5.36. 

 

  Gambar 5.36 Halaman Relasi 

 

8. Halaman Data Konsulter 

Halaman ini menampilkan data pengunjung yang telah melakukan 

konsultasi, dapat dilihat pada gambar 5.37. 

 

  Gambar 5.37 Halaman Data Konsulter 
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9. Halaman Data Konsulter yang Menghubungi 

Halaman data konsulter yang menghubungi berguna untuk 

menampilkan data konsulter yang membutuhkan konsultasi 

tambahan dari menghubungi pakar, dapat dilihat pada gambar 5.38. 

 

  Gambar 5.38 Halaman Data yang Menghubungi 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1. Simpulan 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat 

menyimpulkan bahwa sistem pakar untuk diagnosa kerusakan komputer 

dengan algoritma Dempster Shafer dapat diimplementasikan dengan baik 

serta dapat memberikan solusi cara mengatasinya. 

 Sistem pakar untuk diagnosa kerusakan komputer dapat membantu 

untuk mendiagnosa kerusakan komputer atau laptop yang sedang terjadi dan 

juga memberikan cara untuk mengatasinya, namun sistem pakar untuk 

mendiagnosa kerusakan komputer tidak dapat menggantikan seorang pakar 

atau teknisi karena tidak semua kerusakan dapat diperbaiki sendiri dan 

memerlukan seorang pakar atau teknisi untuk memperbaiki kerusakan berat 

yang memerlukan keahlian khusus. 

 

6.2. Saran 

 Berdasarkan penelitian yang penulis buat, aplikasi bisa dikembangkan 

lagi dan diharapkan dapat: 

1. Fitur login untuk user agar mereka dapat menyimpan data yang mereka 

masukkan atau saling berdiskusi di dalam sebuah sistem website. 
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2. Aplikasi dibuatkan dalam bentuk Android versi online offline yang dapat 

digunakan baik secara online maupun offline ketika tidak terjangkau 

internet. 
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