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ABSTRACT 

 
The development of the automatic injection motorcycle industry in Indonesia has 

experienced significant development. With the many users of automatic injection 

motorcycles make problems that is not all users of automatic injection motorcycles have 

the ability to know the damage and solutions to repair the damage. So that is needs to 

create a expert system to detect the damage to automatic injection motorcycle using 

forward chaining method based on web. The system created, designed using UML 

diagrams, makes the system using the PHP programming language and MariaDB 

database. The results of this research are expert systems for detecting damage to 

automatic injection motorcycles using forward chaining method based on web, which can 

be used to help people determine the damage and solutions to motorcycle injection. 

 

Keywords: Automatic Motorcycle, Expert System. 

 

ABSTRAK 

 

Perkembangan industri sepeda motor matic injeksi di indonesia mengalami 

perkembangan yang signifikan. Dengan tingginya pengguna sepeda motor matic injeksi 

saat ini timbul permasalahan bahwa tidak semua pengguna motor matic injeksi memiliki 

kemampuan mengetahui kerusakan dan solusi untuk melakukan perbaikan kerusakan 

tersebut. Sehingga memungkinkan dibuatnya suatu sistem pakar pendeteksi kerusakan 

pada sepeda motor matic injeksi menggunakan metode forward chaining berbasis web. 

Sistem yang dibuat, dirancang menggunakan UML diagram, pembuatan sistem 

menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MariaDB database. Hasil dari penelitian 

ini berupa sistem pakar pendeteksi kerusakan pada sepeda motor matic injeksi 

menggunakan metode forward chaining berbasis web, yang dapat digunakan untuk 

membantu masyarakat menentukan kerusakan dan solusi pada sepeda motor matic 

injeksi. 

 

Kata kunci: Motor Matic, Sistem Pakar. 
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PENDAHULUAN 

 

Transportasi didominasi oleh transportasi darat, diantaranya adalah mobil, sepeda 

motor, bus, kereta api, dll. Sepeda motor merupakan salah satu alat transportasi yang 

banyak digunakan oleh masyarakat karena memiliki ukuran yang kecil, cepat dan harga 

yang tidak terlalu mahal dibandingkan alat transportasi lainnya. Seiring dengan 

meningkatnya jumlah penduduk yang membutuhkan transportasi sepeda motor banyak 

pabrik sepeda motor yang mengeluarkan produk dengan bermacam-macam merek dan 

desain sehingga membuat konsumen mempunyai banyak pilihan ketika ingin membeli 

sepeda motor. Sepeda motor yang terbaru saat ini adalah motor matic. Motor matic saat 

ini merupakan jenis kendaraan yang paling diminati banyak konsumen karena mudah 

untuk dikendarai, ekonomis, dan nyaman. Terutama motor matic injeksi yang lebih irit 

bahan bakar, motor matic seakan menjadi kendaraan yang paling diminati masyarakat 

saat ini serta menjadi kendaraan yang paling digunakan oleh banyak kalangan. Sehingga 

di butuhkan perawatan yang intensif, dengan perawatan yang intensif akan membuat 

motor matic injeksi lebih nyaman dikendarai.  

Dengan tingginya pengguna sepeda motor matic injeksi saat ini timbul 

permasalahan bahwa tidak semua pengguna motor matic injeksi memiliki kemampuan 

mengetahui kerusakan dan solusi untuk melakukan perbaikan kerusakan tersebut. 

Penelitian ini dirancang sistem pakar pendeteksi kerusakan pada sepeda motor matic 

injeksi dengan menggunakan metode forward chaining, dimana akan memberikan hasil 

jenis kerusakan dan solusi dalam memperbaiki kerusakan tersebut. 

 

METODE PENELITIAN 

 

1. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dan studi 

literatur dan wawancara yang dilakukan secara langsung dengan Yamaha CV. Cipta Mitra 
Usaha di Jl. Lintas Timur Belilas Simpang IV, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri 
Hulu. 

 

2. Peralatan yang Digunakan  

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 kategori, yaitu 

hardware dan software. 

a. Hardware  

Hardware yang digunakan pada penelitian ini adalah Laptop Acer Aspire dengan 

processor Intel® Core™ i3-380M CPU @253Ghz, RAM berkapasitas 4 GB, Hard disk 

berkapasitas 500 GB, serta Printer HP 1515 untuk mencetak laporan. 

b. Software 

Software yang digunakan pada penelitian ini adalah Text editor Sublime Text 3, 

Star UML, mariaDB, framework Yii 2. 
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3. Sistem Pakar 

Sistem pakar adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke 

komputer yang dirancang untuk memodelkan kemampuan menyelesaikan masalah seperti 

layaknya seorang pakar. Dalam penyusunannya, sistem pakar mengkombinasikan kaidah-

kaidah penarikan kesimpulan atau inference rules dengan basis pengetahuan tertentu yang 

diberikan oleh satu atau lebih pakar dalam bidang tertentu. Kombinasi tersebut dapat 

disimpan dalam komputer, yang selanjutnya digunakan dalam proses pengambilan 

keputusan untuk menyelesaikan masalah tertentu (Dhiaksa, 2016). 

Secara umum sistem pakar (expert system) adalah sistem yang berusaha 

mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer agar komputer dapat menyelesaikan 

masalah seperti biasa yang dilakukan oleh para ahli. Dengan sistem pakar ini, orang 

awampun, juga diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang cukup rumit. Dimana 

yang sebenarnya hanya dapat diselesaikan dengan bantuan para ahli. Bagi para ahli, 

sistem pakar ini juga akan membantu aktivitasya sebagai asisten yang sangat 

berpengalaman. Namun sistem pakar sulit untuk dikembangkan apabila tidak ada seorang 

pakar (Putra, 2015) 

 

4. Metode Forward Chaining 

Forward Chaining (Runut Maju) berarti menggunakan himpunan aturan kondisi-

aksi. Dalam metode ini, data digunakan untuk menetukan aturan mana yang akan 

dijalankan, kemudian aturan tersebut dijalankan. Mungkin proses menambahkan data ke 

memori kerja. Proses diulang sampai ditemukan suatu hasil (Kusrini, 2008). 

Forward chaining adalah metode pencarian atau penarikan kesimpulan yang 

berdasarka pada data atau fakta yang ada menuju kesimpulan, penelusuran dimulai dari 

fakta yang ada lalu bergerak maju melalui premis-premis untuk menuju ke kesimpulan 

atau bottom up reasoning. Forward chaining melalukan pencarian dari satu masalah 

kepada solusi. Jika klausa premis sesuai situasi, maka proses akan memberikan 

kesimpulan (Fahlevi, 2014). 

Pelacakan ke depan adalah pendekatan yang dimotori data (data-driven). Dalam 

pendekatan ini pelacakan dimulai dari informasi masukan, dan selanjutnya mencoba 

menggambarkan kesimpulan. Pelacakan ke depan mencari fakta yang sesuai dengan 

bagian IF dari aturan IF-THEN, proses forward chaining dapat dilihat pada gambar 1.  

 
Gambar 1. Proses Forward Chaining. 
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Contoh-contoh aturan mesin inferensi untuk Forward Chaining dapat dillihat pada 
Tabel 1. 

 
Tabel 1. Contoh-contoh Aturan Forward Chaining 

Nomor Aturan 

R-1 IF A AND B THEN C 

R-2 IF C THEN D 

R-3 IF A AND E THEN F 

R-4 IF A THEN G 

R-5 IF F AND G THEN D 

R-6 IF G AND E THEN H 

R-7 IF C AND H THEN I 

R-8 IF I AND A THEN J 

R-9 IF G THEN J 

R-10 IF J THEN K 

Tebel 1 ada 10 aturan (rule) yang tersimpan dalam basis pengetahuan. Fakta awal yang 

diberikannya hanya : A AND E (yaitu berarti A dan E bernilai benar). Hipotesanya adalah 

apakah K bernilai Benar ? untuk itu dilakukan langkah-langkah inferensinya sebagai 

berikut : 

a. Start dari R-1, A merupakan fakta sehingga bernilai benar, sedangkan B belum 

diketahui kebenarannya, sehingga C pun belum diketahui kebenarannya. Oleh 

karena itu pada R-1 kita tidak mendapatkan informasi apapun. Sehingga kita 

menuju R-2. 

b. Pada R-2 juga sama kita tidak dapat memastikan kebenaran D karena C belum 

diketahui apakah benar atau salah sehingga kita tidak mendapatkan informasi 

apapun, sehingga kita menuju ke R-3. 

c. Proses selajutnya dapat dilakukan sampai K bernilai benar maka hipotesa selesai. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1. Pengumpulan Data 
 Pengambilan data dilakukan di Yamaha CV. Cipta Mitra Usaha di Jl. Lintas Timur 

Belilas Simpang IV, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu. Data yang diambil 
adalah data jenis kerusakan, data gejala dan solusi. Data jenis kerusakan terdapat pada 
Tabel 2 dan data gejala terdapat pada Tabel 3. 

 
Tabel 2. Jenis Kerusakan Sepeda Motor Matic Injeksi. 

No Kode Kerusakan 

1 K01 Aki 

2 K02 Busi 

3 K03 Celah Klep 

4 K04 Injektor 
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Tabel 2 lanjutan 
No Kode Kerusakan 

5 K05 Roller 

6 K06 CVT 

7 K07 ECU 

8 K08 Fuel Pump 

9 K09 Kampas 

10 K10 Shock Breaker 

11 K11 Filter Udara 

12 K12 Sistem Sinyal 

 

Tabel 3. Gejala Sepeda Motor Matic Injeksi 

No Kode Kerusakan 

1 G01 Di stater listrik tidak bisa 

2 G02 Klakson tidak bunyi 

3 G03 Reating dan lampu tidak bekerja 

4 G04 Kelistrikan mati 

5 G05 Di stater manual sulit 

6 G06 Terjadi suara ledakan kecil pada knalpot 

7 G07 Tarikan berat 

8 G08 Keluar asap kehitaman pada knalpot 

9 G09 Mesin mudah panas 

10 G10 Bahan bakar boros 

11 G11 Bunyi gemilitik pada mesin 

12 G12 Suara mesin kasar 

13 G13 Kecepatan tidak optimal 

14 G14 Bunyi kasar pada saat jalan pelan 

15 G15 Kampas kopling lambat 

16 G16 Suara bising ketika motor digunakan 

17 G17 Motor mati (tidak bisa hidup sama sekali) 

18 G18 Pada suhu dingin mesin motor susah dihidupkan 

19 G19 Kemampuan pengereman berkurang 

20 G20 Timbul suara berderit ketika rem digunakan 

21 G21 Ayunan motor lembut 

22 G22 Ayunan motor keras 

23 G23 Pantulan motor berlebihan 

24 G24 Berbunyi ketika motor berjalan 

25 G25 Performa dan tenaga motor turun 

2. Kaidah Produksi Dalam Menganalisa Jenis Kerusakan Sepeda Motor Matic 

Injeksi  

 Kaidah produksi biasanya dituliskan dalam bentuk jika maka (IF-THEN). Kaidah 

dapat dikatakan sebagai hubungan implikasi dua bagian premis (jika) dan bagian konklusi 

(maka). Apabila bagian premis dipenuhi maka bagian konklusi juga akan bernilai benar. 

Sebuah kaidah terdiri dari klausa-klausa, sebuah klausa mirip sebuah kalimat subjek, kata 

kerja dan objek yang menyatakan suatu fakta. Ada sebuah klausa premis dan klausa 

konklusi pada sebuah kaidah. Suatu kaidah juga dapat terdiri dari beberapa premis dan 
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lebih dari satu konklusi. Aturan premis dan konklusi dapat berhubungan dengan “OR” 

atau “AND”. Tabel kaidah-kaidah produksi dalam mengidentifikasi kerusakan sepeda 

motor matic injeksi dapat dilihat pada Tabel 4 : 

 

Tabel 4. Kaidah Produksi Kerusakan Sepeda Motor Matic Injeksi 

Nomor  Aturan  
R01 IF G01 OR G02 OR G03 OR G04 THEN K01 

R02  IF G05 OR G06 OR G07 OR G08 THEN K02 

R03 IF G07 OR G09 THEN K03 

R04 IF G01 OR G05 OR G07 OR G10 THEN K04 

R05 IF G05 OR G07 OR G11 OR G12 OR G13 THEN K05 

R06 IF G07 OR G14 OR G15 THEN K06 

R07 IF G16 OR G17 THEN K07 

R08 IF G16 OR G17 OR G18 THEN K08 

R09 IF G19 OR G20 THEN K09 

R10 IF G21 OR G22 OR G23 OR G24 THEN K10 

R11 IF G10 OR G12 OR G25 THEN K11 

R12 IF G01 OR G02 OR G03 OR G04 OR G26 THEN K12 

3. Desain Sistem 

Pembuatan sebuah aplikasi ada beberapa tahapan yang perlu diperhatikan, 

tahapan tersebut mencakup tahapan perancangan Use Case Diagram, Activity Diagram, 

Class Diagram dan Sequence Diagram.  

a. Use Case Diagram 

Use Case memodelkan behavior sistem informasi dan mendeskripsikan interaksi 

antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat. Use case diagram 

dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 
Gambar 2. Use Case Diagram 
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b. Activity Diagram 

Activity Diagram atau diagram aktifitas menggambarkan proses bisnis dan alur 

kerja operasional secara langkah demi langkah untuk membangun sistem. Activity 

Diagram dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

  
Gambar 3. Activity Diagram alur Bisnis 

 

c. Class Diagram 

Class Diagram atau diagram kelas menggambarkan struktur sistem dari segi 

pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Class Diagram 

dapat dilihat pada Gambar 4. 

 
Gambar 4. Class Diagram  
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d. Sequence Diagram 

Sequence Diagram atau diagram sekuen menggambarkan kelakuan objek pada 

use case dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dan massage yang dikirimkan dan 

diterima antar objek. 

i.  Sequence Diagram  Mengelola Gejala 

Sequence Diagram  mengelola gejala dapat dilihat pada Gambar 5. 

 
Gambar 5. Sequence Diagram Mengelola Gejala 

ii. Sequence Diagram Mengelola Kerusakan 

Sequence Diagram mengelola kerusakan dapat dilihat pada Gambar 6. 

 
Gambar 6. Sequence Diagram Mengelola Kerusakan 
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iii.  Sequence Diagram Mengelola Rule 

Sequence Diagram mengelola rule dapat dilihat pada Gambar 7. 

 
Gambar 7. Sequence Diagram Mengelola Rule 

 

4. Desain Sistem 

Pada tahap ini sistem dibuat berdasarkan analisa dan perancangan sistem. 

a. Tampilan Halaman Login Kepala Mekanik dan Mekanik 

halaman login merupakan halaman dimana kepala mekanik dan mekanik dapat 

menginputkan username dan password. Tampilan halaman Login kepala mekanik 

dan mekanik dapat dilihat pada Gambar 8. 

 
Gambar 8. Tampilan Halaman Login Kepala Mekanik dan Mekanik 
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b. Tampilan Halaman Home Kepala Mekanik 

Halaman ini kepala mekanik dapat mengelola mekanik dan rule. Tampilan halaman 

Home Kepala Mekanik dapat dilihat pada Gambar 9. 

 

 
Gambar 9. Tampilan Halaman Home Kepala Mekanik 

 

c. Tampilan Halaman Home Mekanik 

Halaman ini mekanik dapat mengelola gejala dan kerusakan. Tampilan halaman 

Home Mekanik dapat dilihat pada Gambar 10. 

 

 
Gambar 10. Tampilan Home Mekanik 
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d. Tampilan Home Cek Gejala Motor 

Halaman ini adalah halaman awal ketika costumer ketika ingin melakukan 

pengecekan kerusakan sepeda motor. Tampilan halaman Home Cek Gejala Motor 

dapat dilihat pada Gambar 11. 

 

 
Gambar 11. Tampilan Home Cek Gejala Motor 

 

e. Tampilan Cek Gejala Motor 

Halaman ini adalah halaman  ketika costumer ketika ingin melakukan pengecekan 

kerusakan sepeda motor. Halaman ini akan menampilkan semua gejala kerusakan 

sepeda motor. Tampilan halaman Cek Gejala Motor dapat dilihat pada Gambar 12. 

 

 
Gambar 12. Tampilan Cek Gejala Motor 
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f. Tampilan Hasil Diagnosa 

Halaman ini adalah halaman hasil diagnosa kerusakan sepeda motor. Tampilan 

halaman Hasil Diagnosa dapat dilihat pada Gambar 13. 

 
Gambar 13. Tampilan Hasil Diagnosa 

 

5. Pengujian Sistem 

Pengujian dengan metode Black Box Testing terdiri dari pengujian interface 

system dan fungsi dasar sistem dan White Box Testing dimana menguji proses manual dan 

proses sistem. 

 

KESIMPULAN 
 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu: 

1. Telah dihasilkan aplikasi sistem pakar untuk mendeteksi kerusakan pada sepeda 

motor matic injeksi menggunakan metode forward chaining berbasis website. 

2. Sistem pakar pendeteksi kerusakan pada sepeda motor matic injeksi menggunakan 

metode forward chaining yang telah dibuat mempermudah untuk mengenali 

kerusakan dan memperbaiki kerusakan sepeda motor matic injeksi baik itu kepada 

pengguna maupun mekaniknya, hal tersebut didasarkan pada lebih singkatnya proses 

pada sistem dibandingkan dengan proses manual untuk menentukan kerusakan. 
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