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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sepeda motor adalah kendaraan roda dua yang ditenagai oleh sebuah mesin, 

sepeda motor pertama ditemukan, dirancang dan dibangun oleh dua inventor 

(penemu) dari jerman bernama Gottlieb Daimler dan Wilhelm Maybach di kota 

Bad Cannstatt (Stuttgart), Jerman, pada tahun 1885. Sepeda motor ini juga 

merupakan kendaraan pertama di dunia memakai bahan bakar minyak bumi 

(Wikipedia, 2013). 

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cukup 

pesat serta kebutuhan akan kendaraan bermotor, dalam hal ini motor yang terus 

meningkat menyebabkan kebutuhan akan perawatan kendaraan bermotor semakin 

meningkat, maka dari itu penulis ingin membantu masyarakat khususnya pemilik 

kendaraan roda dua khususnya motor Yamaha V-ixion dalam hal perawatan 

kendaraan miliknya sendiri. Saat ini kendaraan roda dua menjadi salah satu 

transportasi pilihan masyarakat dalam menjalankan kegiatan sehari-hari, ini 

dikarenakan laju transportasi dalam kota yang semakin padat sehingga 

menyulitkan masyarakat dalam menjalakan aktifitasnya sehari-hari, oleh sebab itu 

masyarakat berinisiatif mencari solusi bagaimana cara agar dapat meminimalisir 

waktu menjadi lebih efisien dan tepat. Disamping waktu yang efisien harga juga 

relatif lebih murah, karena mobilitasnya yang begitu tinggi para pemilik 

kendaraan roda dua dituntut mempunyai pengetahuan tentang perawatan miliknya 

(Yamaha V-ixion) (Unikom, 2013). 

Kerusakan pada mesin motor terjadi akibat kelalaian dalam melakukan 

perawatan. Pemilik motor baru menyadari kerusakan setelah motor tidak dapat 

beroperasi sebagaimana mestinya. Oleh karena itu dalam penggunaan motor 

kemungkinan besar membutuhkan perawatan rutin, hal inilah yang mendorong 

pembangunan sistem pakar untuk mengidentifikasi kerusakan mesin motor 

Yamaha V-ixion. 
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Sistem pakar adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan 

manusia ke komputer, agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang 

biasa dilakukan oleh para ahli atau pakar. Sistem pakar merupakan suatu 

pemodelan dari proses penalaran atau pemikiran seorang pakar yang memiliki 

ranah (domain) pengetahuan tertentu, agar kepakarannya tersebut dapat 

dimanfaatkan oleh orang-orang yang bukan pakar untuk konsultasi, melakukan 

analisis dan diagnosis, belajar, membantu pengambilan keputusan, dan penelitian. 

Tujuan pengembangan sistem pakar ini sebenarnya bukan untuk menggantikan 

peran manusia tetapi untuk mensubsitusikan pengetahuan manusia ke dalam 

bentuk sistem. Pada umumnya, sistem pakar dirancang untuk berinteraksi 

langsung dengan pemakai dalam format dialog (tanya-jawab). Dimana dari dialog 

tersebut akan didapatkan keputusan sesuai penalaran (Feri Fahrur Rohman & Ami 

Fauzijah, 2008: 1). 

Pendekatan logika fuzzy ternyata bisa dan berhasil diimplementasikan 

dalam pendeteksian tepi kanker payudara. Karena dari hasil uji coba dari lima 

belas sampel citra kanker, tiga belas citra dapat terdeteksi dengan baik, dan 

ekonomis karena hanya dibutuhkan citra x-ray yang di diagnosis kanker payudara 

dan perangkat komputer dengan spesifikasi yang tidak terlalu tinggi (Sri Yulianto 

J.P, dkk, 2009: 100). 

Proses diagnosa kerusakan pada Notebook diterapkan dalam sistem pakar 

yang dikembangkan dengan perangkat lunak EXSYS propessional for Windows 

(WINEXSYS) versi 5.2. Dapat dilakukan untuk membantu pengguna dalam 

mengidentifikasi seluruh kerusakan pada Notebook. Teknik yang digunakan 

dalam sistem pakar ini adalah teknik forward chaining atau penelusuran kedepan 

(A. Harris Rangkuti & Septi Andryana, 2009: 84).  

Adapun alasan pemilihan judul karena jarangnya mekanik yang mengerti 

tentang teknologi injection, maka memerlukan waktu yang lama belum lagi 

menunggu nomor giliran antrian yang panjang sewaktu melakukan perawatan 

rutin dibengkel Resmi Yamaha. Terkadang ada sebagian orang yang menunggu 

antrian selama seharian tetapi belum mendapat nomor gilirannya sehingga mereka 

kembali keesokan hari nya untuk melakukan perawatan rutin  dibengkel Resmi 
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Yamaha. Produk Yamaha V-ixion memiliki beberapa kelebihan, teknologi 

Yamaha V-ixion terlihat pada sistem pembakarannya menggunakan injection 

bukan lagi motor dengan memakai karburator, dengan teknologi injection ini 

menjadikan konsumsi bahan bakar lebih irit dan pembakarannya lebih sempurna. 

Berdasarkan latar belakang diatas menjadi suatu pertimbangan bagi penulis 

untuk membuat judul “Deteksi Kerusakan Motor Yamaha V-ixion 

Menggunakan Metode Sistem Pakar” sebagai upaya untuk mengembangkan 

cara menemukan kerusakan mesin motor Yamaha V-ixion melalui komputer 

dengan menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic 6.0. 

1.2  PERUMUSAN MASALAH 

Bagaimana merancang dan mengimpelementasikan Metode Sistem Pakar 

untuk mengidentifikasi kerusakan pada motor Yamaha V-ixion di Bengkel Resmi 

Yamaha 17149 Padang Motor. 

1.3  BATASAN MASALAH 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini dibatasi hanya untuk merk Yamaha V-ixion Tahun 2013. 

2. Pembuatan Metode Sistem Pakar menggunakan bahasa pemrograman  

    Visual Basic 6.0. 

3. Sumber pengetahuan yang diterapkan dalam Metode Sistem Pakar didapat 

dari seorang pakar yang memiliki pengalaman dan keahlian mengenai 

motor Yamaha   V-ixion. 

4. Data yang diperoleh dari seorang pakar maupun buku-buku mencakup 

kerusakan-kerusakan yang terjadi saat mesin dapat dihidupkan maupun 

saat tidak dapat dihidupkan. 

  



4 
 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan Penelitian ini adalah untuk merancang dan 

mengimplementasikan media konsultasi sebagai media yang digunakan untuk 

mengidentifikasi kerusakan Motor Yamaha V-ixion.  

1.5  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian dari pembahasan masalah ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi Peneliti 

Untuk memperdalam dan mengembangkan wawasan disiplin ilmu yang 

telah dipelajari untuk mengkaji permasalahan tentang Metode Sistem 

Pakar untuk mendeteksi kerusakan Motor Yamaha V-ixion di PT. Bengkel 

Resmi Yamaha 17149 Padang Motor.  

2. Bagi Perusahaan  

Dapat menambah wawasan dan informasi bagaimana cara untuk 

mengidentifikasi kerusakan motor Yamaha V-ixion dengan menggunakan 

Metode Sistem Pakar. 

3. Bagi Pengguna Yamaha V-ixion 

Dapat  menambah wawasan dan informasi untuk dapat mengidentifikasi 

kerusakan motor Yamaha V-ixion yang di milikinya.  

  


