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BAB 1
PENDAHULUAN

Latar Belakang Permasalahan
Kemajuan teknologi computer mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dalam perkembangannya, komputer tidak hanya digunakan sebagai pengolah data dan penghasil informasi saja, melainkan digunakan juga sebagai pengambil keputusan. Dalam istilah komputer, banyak ahli yang berkonsentrasi pada perkembangan kecerdasan buatan (artificial inteligence). Kecerdasan buatan adalah studi kasus dimana tujuannya adalah membuat komputer dapat berpikir dan bertindak seperti manusia (Penerbit Andi, 2003). Banyak implementasi kecerdasan buatan dalam bidang komputer seperti penglihatan komputer (computer vision), pengolahan bahasa alami (natural language processing), robotika (robotics), sistem pendukung keputusan (decision support system), sistem syaraf buatan (neural network) dan sistem pakar (expert system).
Implementasi kecerdasan buatan yang paling populer saat ini adalah sistem pakar. Hal ini disebabkan karena sistem pakar banyak dikembangkan dalam berbagai bidang seperti kedokteran, bisnis, pendidikan, hokum dan biologi. Sistem pakar adalah salah satu cabang dari AI yang membuat penggunaan secara luas knowledge yang khusus untuk penyelesaian masalah tingkat manusia yang pakar (Muhammad Arhami, 2005).
 “Sistem Pakar untuk mengklasifikasikan tumbuhan berdasarkan famili pada kelas monocotyledoneane” merupakan aplikasi sistem pakar untuk melakukan pengklasifikasian tumbuhan monokotil.selain mengklasifikasikan tumbuhan, aplikasi ini juga memberikan nilai faktor kepastian yang sesuai dengan jenis tumbuhan yang telah diklasifikasikan.

Maksud
Maksud dari pembuatan sistem ini adalah mengembangkan sistem pakar mengenai pengklasifikasian jenis-jenis tumbuhan Monokotil (Monocotyledoneane) yang dirancang dalam sebuah sistem berbasis pengetahuan

Tujuan
Tujuan dari sistem ini adalah untuk mempermudah pengguna mengetahui klasifikasi tumbuhan monokotil. 

Rumusan Masalah
Rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana cara membuat software sistem pakar untuk mempermudah penggunaan dalam mengklasifikasikan tumbuhan berdasarkan cirri-ciri yang dimiliki tumbuhan tersebut.

Batasan Masalah
Adapun batasan masalah yang digunakan menyelesaikan permasalahan adalah:
	Pengembangan sistem pakar untuk mengklasifikasikan tumbuhan berdasarkan ciri-ciri tumbuhan kelas monokotil.

Pengetahuan mengenai klasifikasi tumbuhan bersumber dari buku referensi ilmu pengetahuan tumbuh-tumbuhan yang mendukung kepada pembuatan sebuah sistem pakar.
Informasi yang diberikan oleh sistem adalah kategori famili tumbuhan tersebut.
Pembuatan program dibuat dengan memakai bahasa Visual Basic 6.0

Sistematika Penulisan
Agar laporan pengembangan sistem perangkat lunak ini dapat memenuhi persyaratan ilmiah, maka perlu diuraikan sistematika penulisannya. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:
BAB 1 	     PENDAHULUAN
Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, batasan masalah, maksud, tujuan, dan sistematika penulisan laporan.   
BAB 2       DASAR TEORI
Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai dasar teori sistem pakar, klasifikasi tumbuhan, pengertian tumbuhan monokotil secara umum, dan pemrograman dengan Visual Basic 6.0. 
BAB 3      PERANCANGAN SISTEM
Dalam bab ini akan dijelaskan tentang perangkat keras, perangkat lunak yang digunakan dalam pembuatan program sistem pakar pengklasifikasian tumbuhan monocotyledoneae,tabel keputusan, pohon keputusan, diagram alir data, tabel relasi, rancangan masukan dan rancangan keluaran, serta rancangan form.

BAB 4     PEMBAHASAN	
Dalam bab ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai implementasi program, uji coba, dan pembahasan hasil pengujian program dengan hasil keluarannya. 
BAB 5       PENUTUP 
Dalam bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran untuk pengembangan program selanjutnya ke arah yang lebih baik.


