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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Mesin dispenser pengisian BBM merupakan kebutuhan utama dalam 

menunjang aktivitas harian disebuah stasiun pengisian bahan bakar untuk umum 

(SPBU). Oleh karena itu, kerusakan mesin dispenser pengisian BBM yang sering 

dialami oleh pengguna sangatlah menghambat kelancaran pekerjaan mereka. 

Analisa kerusakan dispenser pengisian BBM yang dilakukan dengan cara 

manual dan hanya dikerjakan oleh teknisi terkadang membutuhkan waktu yang cukup 

lama, hal ini diperparah dengan jumlah teknisi yang terbatas. Minimnya teknisi ahli 

tentunya berbanding terbalik dengan jumlah pelanggan yang semakin hari terus 

bertambah, akibatnya kinerja menjadi menurun. Untuk menangani permasalahan 

tersebut maka dibutuhkan sebuah sistem yang mampu bekerja secara otomatis dengan 

waktu singkat, untuk menganalisa, mendeteksi kerusakan dan memberikan sebuah 

solusi. 

Perancangan CBR (Case Based Reasoning) yang memanfaatkan sistem 

penalaran komputer berbasis kasus yang menggunakan pengetahuan lama untuk 

mengatasi masalah baru. CBR memberikan solusi terhadap kasus baru dengan melihat 

kasus lama yang paling mendekati kasus baru. Hal ini akan sangat bermanfaat karena 

dapat menghilangkan kebutuhan untuk mengekstrak model seperti yang dibutuhkan 

oleh sistem berbasis aturan.  

Menurut (Mulyana Sri, 2012 ) Case based Reasoning (CBR) telah menjadi 

teknik yang sukses untuk sistem berbasis pengetahuan dalam banyak domain. Case 

Based Reasoning (CBR) berarti menggunakan pengalaman sebelumnya dalam kasus 

yang mirip untuk memahami dan memecahkan permasalahan yang baru. CBR 

mengumpulkan kasus sebelumnya yang hampir sama dengan masalah yang baru dan 

berusaha untuk memodifikasi solusi agar sesuai dengan kasus yang baru. 

Penelitian ini mencoba untuk membangun suatu sistem penalaran komputer 

berbasis kasus untuk melakukan deteksi kerusakan pada komponen mesin dispenser 

pengisian BBM (Bahan  Bakar Minyak). Dengan adanya sistem ini, diharapkan bahwa 

seseorang dapat mengidentifikasi kerusakan komponen mesin dispenser pengisian 

BBM berdasarkan gejala atau ciri kerusakan yang terjadi, sehingga dengan demikian 

user dapat mengetahui kerusakan apa saja yang akan diperbaiki. Meski demikian 

dengan adanya sistem ini, tentu tidak dapat diyakini sepenuhnya untuk hasil yang 

sempurna. Sistem dengan menggunakan metode Case Based Reasoning dan algoritma 

Nearest Neighbor ini hanya mendeteksi kerusakan berdasarkan pengalaman pada 

kasus lama, apabila pada kasus yang lama terjadi kesalahan maka ini akan 

berpengaruh pada kasus baru yang akan dideteksi begitu juga sebaliknya. 

 



 

 

2 
 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Sebagaimana telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka dapat 

mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana merancang sistem metode CBR (Case Based Reasoning) untuk 

mendeteksi kerusakan komponen mesin dispenser pengisian BBM? 

b. Bagaimana mengimplementasikan sistem deteksi kerusakan komponen mesin 

dispenser pengisian BBM menggunakan metode Case Based Reasoning dengan 

algoritma Neirest Neighbor? 

c. Bagaimana mengevaluasi sistem deteksi kerusakan komponen mesin dispenser 

pengisian BBM yang akan dikembangkan? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Batasan masalah pada perancangan CBR (Case Based Reasoning) untuk 

mendeteksi kerusakan pada komponen mesin dispenser pengisian BBM adalah 

sebagai berikut: 

a. Sistem diagnosa kerusakan pada komponen mesin dispenser pengisian BBM 

menggunakan metode penalaran Case Based Reasoning dengan algoritma Nearest 

Neighbor. 

b. Jenis kerusakan yang akan didiagnosa adalah kerusakan pada mesin dispenser 

pengisian BBM. 

c. Data basis pengetahuan meliputi pengumpulan kasus kerusakan mesin dispenser 

pengisian BBM, gejala dan solusi penangananya. 

d. Sistem diagnosa kerusakan pada komponen mesin dispenser pengisian BBM ini 

dibuat berbasis Web, menggunakan bahasa pemrograman PHP, dan databasenya  

MySql. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

a) Merancang sistem metode CBR (Case Based easoning) untuk mendeteksi 

kerusakan komponen mesin dispenser pengisian BBM. 

b) Mengimplementasikan sistem deteksi kerusakan komponen mesin dispenser 

pengisian BBM menggunakan metode Case Based Reasoning dengan algoritma 

Neirest Neighbor. 

c) Mengevaluasi sistem deteksi kerusakan komponen mesin dispenser pengisian 

BBM yang akan dikembangkan. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

1.5.1. Manfaat Bagi Penulis 

Memberikan pengalaman bagi penulis dalam mengaplikasikan ilmu yang 

selama ini diperoleh pada perkuliahan serta dapat menambah wawasan dalam  
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membuat  analisa kerusakan pada mesin dispenser pengisian BBM yang dapat 

dijadikan sebagai tolak ukur  kemampuan penulis dalam memecahkan  permasalahan 

yang dihadapi. 

1.5.2. Manfaat Bagi Organisasi 

Hasil Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu  bahan referensi dan 

informasi  bagi pihak SPBU dalam tingkat pelayanan dan penanganan analisa 

kerusakan yang terjadi pada mesin dispenser pengisian BBM. 

1.5.3. Manfaat Ilmiah  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan untuk 

mahasiswa secara umum, dan mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya 

secara khusus sebagai salah satu acuan untuk mengetahui apa sebenarnya CBR, serta 

bagaimana sistem dengan menggunakan metode CBR bekerja. 

 

1.6. Sistematika Laporan 

Dalam menyusun laporan tugas akhir ini terdiri dari lima bab, dengan 

menggunakan sistematika dan spesifikasi sebagai berikut : 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika laporan. 

BAB 2 : KAJIAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

Berisi kajian dari beberapa penelitian terdahulu dan teori dasar yang 

mendasari perancangan CBR (Case Based Reasoning) untuk mendeteksi 

kerusakan komponen mesin dispenser pengisian BBM, MySQL Database, 

Unified Modelling Language (UML), serta Pengujian Aplikasi. 

BAB 3 : METODOLOGI PENELITIAN 

Berisi beberapa tahapan penelitian mengenai metode pengembangan 

sistem,analisa kebutuhan hingga rancangan aplikasi. Berikut beberapa 

tahapan perancangan CBR (Case Based Reasoning) untuk mendeteksi 

kerusakan komponen mesin dispenser pengisian BBM ini meliputi: 

Kerangka kerja penelitian, Analisis kebutuhan (Requirement), Analisa data, 

Perancangan aplikasi dan Sistem. 

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisi implementasi sistem dan pembuatan aplikasi, hasil pengujian 

aplikasi, dan hasil perhitungan analisa data. 

BAB 5 : PENUTUP 

Berisi tentang penarikan kesimpulan, dan saran untuk peneliti selanjutnya. 

 


