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ABSTRACT
THE DAMAGE DETECTION APPLICATIONS SYSTEM FOR
MOTORCYCLE BASED ON EXPERT SYSTEM

By
MUHAMMAD IQBAL

In this research, made an expert system software that functions to detect damage
to the motorcycle and provide a solution for damages, other than that this system
is also combined with a working system service station dealers from a customer to
register until pay. Inference method that is used in this expert system is a forward
chaining. Where in the searching is started from analyzing the facts that occurred
after it was tested with the knowledge that already exists, this process is done till
get a conclusion. To make this system the researchers used the PHP programming
language and uses MySQL database.
Keyword : Expert System, Forward Chaining, Motorcycles

ABSTRAK
SISTEM APLIKASI PENDETEKSI KERUSAKAN SEPEDA MOTOR
BERBASIS SISTEM PAKAR

OLEH
MUHAMMAD IQBAL
Pada penelitian ini di buat suatu perangkat lunak sistem pakar yang berfungsi
mendeteksi kerusakan sepeda motor dan memberikan solusi atas kerusakan yang
terjadi, selain itu sistem ini juga dikombinasikan dengan sistem kerja bengkel
dealer dari pelanggan mendaftar hingga membayar. Metode inferensi yang
digunakan pada sistem pakar ini adalah forward chaining. Dimana pada
penelusurannya dimulai dari menganalisa fakta-fakta yang terjadi setelah itu diuji
dengan pengetahuan yang sudah ada, proses ini dilakukan hingga mendapatkan
sebuah kesimpulan. Untuk membuat sistem ini peneliti menggunakan bahasa
pemrograman PHP dan menggunakan database Mysql.
Kata Kunci : Sistem Pakar, Forward Chaining, Sepeda Motor
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