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Abstrak 

 

Mainboard komputer adalah sebuah perangkat keras yang terdapat pada komputer dan 

tempat di mana semua perangkat keras yang lain dipasangkan. Oleh karena itu, kerusakan 

yang terdapat pada mainboard sangat berpengaruh pada seluruh kinerja komputer. Banyak 

berbagai permasalahan yang sering dikeluhkan oleh para pengguna komputer, terkadang 

mereka memerlukan teknisi atau pakar untuk medeteksi kerusakan tersebut. Sebagian dari 

pengguna komputer menganggap bahwa pekerjaan penelusuran kesalahan atau kerusakan 

pada komputer terlalu rumit untuk dilakukan sehingga memerlukan pakar atau teknisi dalam 

menangani masalah kerusakan pada mainboard tersebut. Penilitian ini menggunakan model 

pencarian kerusakan yaitu metode pelacakan kedepan (Forward chaining), bahasa 

pemograman yang digunakan adalah PHP dengan database MySql. Dengan adanya sistem ini 

diharapkan dapat memberikan kemudahan pada pengguna komputer untuk mengetahui 

gejala-gejala kerusakan yang terjadi pada Mainboard Komputer yang dapat diakses pada 

sistem dimana saja.  

Kata Kunci : Sistem Pakar, Diagnosa Kerusakan, Mainboard Komputer 

 

Abstract 

 

Mainboard computer is a hardware contained on the computer and the place where all 

the other hardware in pairs, therefore the damage found on the mainboard is very influential 

on all computer performance. Many of the problems that computer users often complain 

about, sometimes they need technicians or experts to detect such damage. Some of the 

computer users assume that the work of error tracking or damage to the computer is too 

complicated to do so requires an expert or technician to deal with the damage problem on the 

mainboard. This research uses damage search model that is forward tracking method 

(Forward chaining), programming language used is PHP with MySql database. With the 

existence of this system is expected to provide convenience to computer user to know the 

symptoms of damage that happened on Mainboard Computer that can be accessed On the 

system anywhere. 

Keyword : Expert System, Diagnosis Computer, Mainboard Failure 

 

PENDAHULUAN 

Mainboard komputer adalah sebuah 

perangkat keras yang terdapat pada 

komputer dan tempat di mana semua 

perangkat keras yang lain dipasangkan. 

Banyak berbagai permasalahan yang 

sering dikeluhkan oleh para pengguna 
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komputer, terkadang mereka langsung 

membawa komputer ke  teknisi  tanpa 

merasa perlu untuk mengetahui apa yang 

sebenarnya terjadi pada komputer mereka 

tersebut. Sebagian dari pengguna 

komputer menganggap bahwa pekerjaan 

penelusuran kesalahan atau kerusakan 

pada komputer terlalu rumit untuk 

dilakukan sehingga memerlukan pakar 

atau teknisi dalam menangani masalah 

kerusakan pada mainboard tersebut.  

Sistem pakar adalah sebuah perangkat 

lunak komputer yang memiliki basis 

pengetahuan untuk domain tertentu dan 

menggunakan penalaran inferensi 

menyerupai seorang pakar dalam 

memecahkan masalah (Farid, 1994). Basis 

pengetahuan yang diperoleh diambil dari 

pengetahuan seorang pakar maupun teori-

teori yang ada pada bidang secara spesifik 

saja. Adanya sistem pakar dapat 

memberikan solusi alternatif kepada 

pengguna untuk mengetahui informasi-

informasi yang diperlukan seperti seorang 

pakar dalam bidang tertentu.  

Berdasarkan masalah tersebut, 

maka perlu adanya suatu perangkat lunak 

Sistem Pakar Diagnosa Kerusakan 

Mainboard Komputer. Sistem yang 

dirancang menggunakan model pencarian 

kerusakan yaitu metode pelacakan 

kedepan (Forward chaining), bahasa 

pemograman yang digunakan adalah PHP 

dengan database MySql. Dengan adanya 

sistem ini diharapkan dapat memberikan 

kemudahan pada pengguna komputer 

untuk mengetahui gejala-gejala kerusakan 

yang terjadi pada mainboard komputer 

yang dapat diakses pada sistem dimana 

saja.  

 

Rumusan Masalah 

Masalah dalam penilitian ini adalah 

bagaimana membuat VXDWX� ³6LVWHP� 3DNDU�

Diagnosa Kerusakan Mainboard 

.RPSXWHU´� untuk memberikan informasi 

kepada pengguna (user) komputer tentang 

kerusakan pada mainboard komputer? 

Berdasarkan rumusan masalah, penilitian 

ini bertujuan untuk merancang sebuah 

aplikasi sistem pakar yang diharapkan 

dapat memberikan kemudahan pada 

pengguna komputer untuk mengetahui 

gejala-gejala kerusakan yang terjadi pada 

mainboard komputer yang dapat diakses 

pada sistem dimana saja.  

 

LANDASAN TEORI 

Defenisi Sistem 

Sistem yaitu yang menekankan pada 

prosedurnya dan yang menekankan pada 

komponen atau elemennya. Sistem dapat 

diartikan sebagai kumpulan dari beberapa 

komponen yang saling berhubungan satu 

dengan yang lainnya membentuk satu 

kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu 

(Jogiyanto, 2009:34). 

 

Sistem Informasi 

Suatu sistem yang dibuat oleh 

manusia yang terdiri dari komponen-

komponen dalam organisasi untuk 

mencapai suatu tujuan yaitu menyajikan 

informasi (Ladjamudin, 2005:13) 

Menurut Bonnie Soeherman dan 

Marion Pinontoan, (2008:5), sistem 

informasi merupakan serangkaian 

komponen berupa manusia, prosedur, data, 

dan teknologi (seperti komputer) yang 

digunakan untuk melakukan sebuah proses 

untuk pengambilan keputusan guna 

penunjang keberhasilan bagi setiap 

organisasi (dalam pencapaian tujuan). 

 

MySQL 

MySQL adalah salah satu jenis 

database server yang sangat populer, hal 

ini disebabkan karena MySQL 
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menggunakan SQL sebagai bahasa dasar 

untuk mengakses databasenya. (Kadir, 

2008:62). 

 

Basis Data 

Basis dapat diartikan sebagai markas 

atau gudang, tempat bersarang atau 

berkumpul. Sedangkan data merupakan 

representasi fakta dunia nyata yang 

mewakili suatu objek seperti manusia 

(pegawai, siswa, pembeli, pelanggan), 

barang, hewan peristiwa, konsep, keadaan, 

dan sebagainya yang direkam dalam 

bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, 

bunyi, atau kombinasinya. Basis data 

(database) merupakan kumpulan data 

yang saling berhubungan (punya relasi). 

Relasi biasanya ditunjukkan dengan kunci 

(key) dari tiap file yang ada. Dalam suatu 

file terdapat record-recordyang sejenis, 

sama besar, sama bentuk, yang merupakan 

satu kumpulan entitas yang seragam. Satu 

record terdiri dari field-field yang saling 

berhubungan dan menunjukkan dalam satu 

pengertian yang lengkap dalam satu record 

(Yakub, 2012) 

 

Forward Chaining 

Menurut Arhami (2005:115) Forward 

chaining disebut juga penalaran dari 

bawah ke atas karena penalaran dari fakta 

pada level bawah menuju konklusi pada 

level atas didasarkan pada fakta. Penalaran 

dari bawah ke atas dalam suatu sistem 

pakar dapat disamakan untuk 

pemgrograman konvensional dari bawah 

ke atas. Fakta merupakan satuan dasar dari 

paradigma berbasis pengetahuan karena 

mereka tidak dapat diuraikan ke dalam 

satuan paling kecil yang mempunyai 

makna. 

Pada metode forward chaining ini ada 

dua cara yang dapat dilakukan untuk 

melakukan pencarian, yaitu, Ignizio Dalam 

(Kusrini, 2006) 

1. Dengan memasukan semua data yang 

tersedia ke dalam sistem pakar pada 

satu kesempatan dalam sesi konsultasi. 

Cara ini banyak berguna pada sistem 

pakar yang termasuk dalam proses 

terautomatisasi dan menerima data 

langsung dari komputer yang 

menyimpan database, atau dari satu set 

sensor. 

2. Dengan hanya memberikan elemen 

spesifik dari data yang diperoleh 

selama sesi konsultasi kepada sistem 

pakar. Cara ini mengurangi jumlah 

data yang diminta, sehingganya data 

yang diminta hanyalah data-data yang 

benar-benar dibutuhkan oleh sistem 

pakar dalam mengambil keputusan. 

 

Mainboard Komputer 

Motherboard atau mainboard adalah 

papan utama berupa PCB (Printed Circuit 

Board) yang memiliki chip bios (program 

penggerak), jalur-jalur dan konektor 

sebagai penghubung akses masing-masing 

perangkat. Karena Motherboard lah semua 

komponen PC akan disatukan. 

Motherboard menghubungkan semua 

peralatan komputer dan membuatnya 

bekerja sama sehingga komputer berjalan 

dengan lancer. 

 

Chipset Mainboard 

Chipset Northbridge mempunyai 

peranan yang penting terhadap beberapa 

komponen pada mainboard. Komponen ini 

bekerja sama dengan graphics card untuk 

menampilkan gambar pada monitor. Selain 

itu Northbridge juga bertanggung jawab 

terhadap PCI slots, USB, Sound chip, 

LAN chip, the BIOS ROM chip. 

Chipset Southbridge mempunyai 

tugas untuk mengontrol perangkat-
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perangkat yang masuk ke mainboard 

melalui USB (Universal Serial Bus), IDE 

Hardisk, battery Cmos. 

 

Data Flow Diagram  

Data Flow Diagram (DFD) 

merupakan alat untuk membuat diagram 

yang serbaguna. Data flow diagram terdiri 

dari notasi penyimpanan data (data store), 

proses (process), aliran data (flowdata) 

dan sumber masukan (entity), 

(Yakub,2012). 

 

Entity Relationship Diagram (ERD)  

Entity relationship diagram (ERD) 

untuk mendokumentasikan data 

perusahaan dengan mengidentifikasi jenis 

entitas (entity) dan hubungannya. ERD 

merupakan suatu model jaringan yang 

menggunakan susunan data yang disimpan 

pada sistem secara abstrak. ERD juga 

menggambarkan hubungan antara suatu 

entitas yang memiliki sejumlah atribut 

dengan entitas yang lain dalam suatu 

sistem yang terintegrasi. ERD digunakan 

oleh perancangan sistem untuk 

memodelkan data yang nantinya akan 

dikembakan menjadi basis data (database). 

ERD ini juga merupakan model konseptual 

yang dapat mendeskripsikan hubungan 

antara file yang digunakan untuk 

memodelkan struktur data serta hubungan 

atar data (Yakub, 2012). 

 

METODE PENELITIAN 

Dalam pembuatan sistem ini penulis 

mencoba untuk melakukan eksperimen 

dalam pengembangan sistem dari 

penelusuran wawancara dan observasi 

pada teknisi tentang kerusakan komputer 

dengan berbagai sumber yang pakar yaitu 

dibidangnya menjadi sistem pakar untuk 

kerusakan pada mainboard komputer 

dengan metode forward chaining. 

Penerapan sistem pakar yang berbasis web 

merupakan solusi untuk meminimalisasi 

keterbatasan para pengguna untuk 

mengetahui kerusakan dan gejala-gejala 

kerusakan yang terjadi pada mainboard 

komputer yang dapat diakses pada sistem 

dimana saja. 

 

Bahan dan Alat Penilitian 

Perangkat keras dan perangkat lunak 

yang dibutuhkan untuk merancang aplikasi 

ini sebagai berikut : 

1. Perangkat Keras (Hardware) 

Processor Intel Pentium (R) P6100 @ 

2.00 GHz 

Hardisk 240 GB 

RAM (Random Access Memory) 1 GB 

Monitor 14 Inch 

Keyboard dan  Mouse 

Modem 

2. Perangkat Lunak (Sofware) 

PHPMy Admin 

Xampp 

Mozilla Firefox 

 

PERANCANGAN SISTEM 

Perancangan Tabel 

Tabel 1. Tabel Admin 

Nama_Field 
Type 

Data 
Ukuran Keterangan 

id_admin Int 5 Id Admin 

Username Varchar 50 
Nama 

Admin 

Password Varchar 50 Password 

 
Tabel 2. Tabel Gejala 

Nama_Field 
Type 

Data 
Ukuran Keterangan 

kd_gejala Char 3 Kode Gejala 

Nama_gejala text  
Nama 

Gejala 

 

Tabel 3. Tabel Kerusakan 
Nama_Field Type 

Data 

Ukuran Keterangan 

kd_kerusakan Char 3 Kode 
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Kerusakan 

kd_penyebab Varchar 50 Kode 

Penyebab 

kd_solusi Char 3 Kode Solusi 

Kerusakan Varchar 50 Kerusakan 

Kerusakan_img Varchar 100 Gambar 

 
Tabel 4. Tabel Pakar 

Nama_Field 
Type 

Data 
Ukuran Keterangan 

Id_pakar Int 5 Id pakar 

Id_admin Int 11 Id admin 

Kd_kerusakan Char 3 
Kode 

kerusakan 

Kd_gejala Varchar 100 Kode gejala 

 

Tabel 5. Tabel Pengunjung 

Nama_Field 
Type 

Data 
Ukuran Keterangan 

Id_pengunjung Int 5 
Id 

Pengunjung 

Kd_kerusakan Varchar 50 
Kode 

Kerusakan 

Kd_gejala Varchar 50 Kode Gejala 

Nama_lengkap Varchar 50 
Nama 

Lengkap 

Alamat Text  Alamat 

 

Tabel 6. Tabel Penyebab 

Nama_Field 
Type 

Data 
Ukuran Keterangan 

Kd_penyebab Char 3 
Kode 

Penyebab 

Penyebab Text  penyebab 

 

Tabel 7. Tabel Solusi 

Nama_Field 
Type 

Data 
Ukuran Keterangan 

Kd_solusi Char 3 Kode Solusi 

Solusi Text  Solusi 

 

Diagram Konteks 

Diagram Konteks merupakan 

tampilan rancangan desain sistem secara 

umum, berikut merupakan tampilan 

rancangan diagram konteks yang disajikan 

dalam gambar sebagai berikut: 

0

Sistem Pakar ± Kerusakan 

Motherboard

Berbasis Web

Administrator Visitor

Data Gejala

Data Penyebab

Data Kerusakan

Data Solusi

Data Pakar

Laporan Pengunjung

Data Pengunjung

Proses Konsultasi Gejala Kerusakan

Hasil Konsultasi (Data Kerusakan)

Konfirmasi data gejala

Konfirmasi data penyebab

Konfirmasi data kerusakan

Konfirmasi data solusi

Konfirmasi data pakar

Konfirmasi Data Pengunjung

Konfirmasi Proses Konsultasi Gejala Kerusakan

 

Gambar 1 : Diagram Konteks Sistem 
 
DFD Level 1 

1.1

Admin Login
Administrator

Input Data Login

Tbl_admin

Verifikasi

Konf VerifikasiKonf Data Login

1.2

Gejala
Tbl_gejala

Input Data Gejala

Konf Data Gejala
Data Gejala

Konf Data Gejala

1.3

Penyebab
Tbl_penyebab

1.4

 Kerusakan

1.5

Solusi

1.6

Pakar

1.7

Laporan 

Pengunjung

Tbl_kerusakan

Tbl_solusi

Tbl_pakar

Input Data Penyebab

Konf Data Penyebab
Data Penyebab

Konf Data Penyebab

Data Kerusakan

Konf Data Kerusakan

Data Solusi

Konf Data Solusi

Data Pakar

Konf Data Pakar

Input Data Kerusakan

Konf Data Kerusakan

Input Data Solusi

Konf Data Solusi

Input Data Pakar

Konf Data Pakar

Laporan Pengunjung

Visitor
2

Konsultasi

Input Data Visitor

Konfirmasi

Pemilihan Data Gejala Kerusakan

Konfirmasi

Hasil Konsultasi (Data Kerusakan)

Tbl_pengunjung

Data Pakar

Data Visitor & Hasil Konsultasi

Konfirmasi

Data Laporan Pengunjung

Data Penyebab

Data Solusi

Data Kerusakan

Data Gejala

 

Gambar 2 : DFD Level 1 Sistem 
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ERD (entity relationship diagram) 

Penyebab

Memiliki

Kerusakan

N

Memiliki

Pengetahuan

Pakar

Administrator

Memanagemen

Gejala

Solusi

PengunjungBerkonsultasi

Mempunyai

1

N

1

N

N

1

1

1N

1

N

*id_admin

username

password

*kd_gejala

gejala

*id_pengunjung **kd_kerusakan

**kd_gejala

Nama_lengkap

alamat

*kd_solusi

solusi

*kd_penyebab

penyebab

**kd_solusi

kerusakan

Kerusakan_img

*kd_kerusakan

**kd_penyebab

*Id_pakar

**Id_admin

**kd_kerusakan

**kd_gejala

 
 

Gambar 3: ERD Notasi 
 

 
 

Gambar 4: ERD Relasi 
 
 
IMPLEMENTASI SISTEM 

Form Login 

 

 
Gambar 5 : Form Login 

Form Admin 

 
Gambar 6 : Form Admin 

 
Form Management Pakar 

 
Gambar 7 : Form Management Pakar 

 

Form menu utama user 

 
Gambar 8 : Form menu utama user 
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Form Diagnosa 

 
Gambar 9 : Form Diagnosa 

 

Form Hasil Diagnosa 

 
Gambar 10 : Form Hasil Diagnosa 

 
KESIMPULAN 

Hasil Perancangan Sistem Pakar 

Diagnosa Kerusakan Mainboard Komputer 

disimpulkan sebagai berikut: 1) Dengan 

adanya sistem pakar yang dibangun 

berbasis website maka untuk melakukan 

konsultasi dan pertanyaan seputar 

kerusakan umum pada mainboard 

komputer lebih mudah karena dapat 

diakses dimana saja selama layanan 

internet digunakan.; 2) Sistem pakar 

berbasis website yang dibangun ini 

diharapkan dapat memberikan kemudahan 

bagi pengguna komputer yang sedang 

mengalami masalah seputar manboard 

computer. 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka 

diajukan saran sebagai berikut.: 1) Untuk 

pengembangan mendatang hasil diagnosa 

ditampilkan solusi dengan menyajikan 

bentuk gambar lengkap pada alat tersebut: 

2) Sistem yang dibangun diharapkan tidak 

hanya sebatas pengelolaan konsultasi 

kerusakan mainboard komputer yang 

sering dialami para pegguna komputer 

tetapi juga pengelolaan terkait informasi 

serta artikel-artikel yang berhubungan 

dengan komputer secara umum yang 

sering di alami oleh para pengguna (user) 

computer. 
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