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BAB 1
PENDAHULUAN

	Latar Belakang Masalah
Penggunaan komputer saat ini bukan hanya untuk membantu pekerjaan manusia tetapi dalam beberapa hal dapat menggantikan posisi manusia melakukan suatu pekerjaan. Untuk itu hardware dan software komputer yang dibuat diharapkan dapat melakukan analisa sendiri dari suatu masalah dan mengambil suatu keputusan berdasarkan data-data yang dimiliki untuk dijadikan sebagai acuan. Sehingga kerja komputer berkerja layaknya sebuah otak manusia. Keinginan manusia untuk hal tersebut mendorong diciptakannya sebuah teknologi yang dinamakan kecerdasan buatan. Salah satu bagian dari kecerdasan buatan adalah sistem pakar.
 Sistem pakar (expert system) adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer, agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli (Sri Kusumadewi, 2003). Sistem pakar sendiri dapat diimplementasikan ke dalam berbagai bidang, misalnya kedokteran, industri, bisnis, hukum pendidikan. Didalam bidang kedokteran sistem pakar digunakan untuk membantu mendeteksi berbagai macam penyakit yang muncul pada lingkungan kita serta pengobatan yang dilakukan tanpa melalui konsultasi kepada dokter. Tidak hanya penyakit pada manusia saja yang dapat didiagnosa oleh sistem pakar, akan tetapi penyakit pada hewan dan tumbuhan yang ada disekeliling kita juga dapat dideteksi kesehatannya. 
Tanaman vanili merupakan salah satu tanaman perkebunan andalan Indonesia karena mempunyai peranan yang sangat berarti dalam penerimaan devisa negara, dan memberikan peranan yang penting dalam penyerapan tenaga kerja serta peningkatan pendapatan petani. Dan permintan vanili dari tahun ke tahun terus meningkat, tetapi usaha peningkatan produksi vanili di Indonesia mengalami berbagai macam kendala yang dapat mengurangi pendapatan petani. Diantara kendala tersebut adalah ganguan penyakit patogenik yang mempunyai peranan penting dan selalu muncul setiap saat. Fusarium oxysporum f.sp. vanillae merupakan jamur penyebab penyakit busuk batang, yang sampai saat ini masih merupakan patogen utama yang selalu muncul dalam usaha tani vanili di Indonesia. Penyakit ini juga yang sering menyebabkan para petani mengalami kerugian yang cukup besar karena tanamannya menjadi busuk dan kemudian mati, sehingga hasil panen yang didapat tidak sesuai dengan yang diharapkan. 
Kegunaan sistem pakar dalam bidang ini adalah untuk melakukan diagnosa terhadap suatu penyakit tanaman vanili. Dalam menentukan diagnosa suatu penyakit terkadang seorang ahli harus menentukan jenis penyakit yang terjangkit pada tanaman vanili dengan data yang kurang lengkap. Oleh karena itu , dengan adanya “Sitem Pakar Pendiagnosa Penyakit Tanaman Vanili Dengan Metode Certaity Factor” ini, diharapkan dapat menghitung besarnya kemungkinan keberadaan suatu penyakit yang terjangkit pada tanaman vanili meskipun didasarkan pada data yang kurang lengkap. 

1.2 	Maksud
Maksud penulisan skripsi yang berjudul “Sistem Pakar Pendiagnosa Penyakit Tanaman Vanili Dengan Metode Certainty Factor” adalah untuk merancang dan membangun sebuah sistem berbasis pengetahuan yang selanjutnya diimplementasikan untuk mendiagnosa penyakit pada tanaman vanili.

1.3 	Tujuan
Tujuan dari pembuatan sistem ini adalah agar dapat mendiagnosa penyakit pada tanaman vanili, sehingga memudahkan untuk mengetahui penyakit yang menjangkit pada tanaman vanili serta memberikan solusi pengendaliannya, dengan menggunakan metode Certainty Factor untuk mengatasi masalah ketidakpastian. 

1.4 	Batasan Masalah
Pada sistem ini akan membahas beberapa penyakit tanaman vanili yang biasa terjadi, terutama disebabkan oleh jamur. Penyakit tanaman vanili yang dibahas adalah Penyakit Busuk Batang, Penyakit Layu Verticilium, Penyakit Busuk Sclerotium (PBS), Penyakit Busuk Pucuk dan Buah dan Penyakit Antraknosa. Sejauh pengetahuan yang diperoleh, penelitian difokuskan pada penentuan diagnosa penyakit yang berawal dari gejala-gejala penyakit tersebut. Solusi yang dihasilkan dari sistem ini berupa penanggulangan penyakit.

1.5 	Sistematika Penulisan
	Sistematika penulisan karya tulis skripsi ini adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, maksud, tujuan, batasan masalah, dan sistematika penulisan.   
BAB II DASAR TEORI
Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai dasar teori penyakit tanaman vanili, gambaran umum yang berhubungan dengan sitem pakar, Microsoft Help Workshop, Microsoft Access 2000 dan pemrograman dengan Visual Basic 6.0.
BAB III PERANCANGAN SISTEM
Dalam bab ini akan dijelaskan tentang definisi sistem, perangkat keras, perangkat lunak, bagan alir, rancangan masukan dan rancangan keluaran, serta rancangan form.
BAB IV PEMBAHASAN	
Dalam bab ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai implementasi program, uji coba, dan pembahasan hasil pengujian program dengan hasil keluarannya.
BAB V PENUTUP 
Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran untuk pengembangan program selanjutnya ke arah yang lebih baik.


