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BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Adenium ditemukan pertama kali di daerah gurun pasir di daratan Afrika, di antaranya Sudan, Kenya, Mozambik, Namibia dan sekitarnya. Itu sebabnya, tanaman berbunga indah ini dikenal sebagai desert rose alias mawar dari padang pasir.
Sebetulnya, adenium sama sekali berbeda dengan kamboja, walau masih dalam satu keluarga, yaitu Apocynaceae. Ada beberapa perbedaan yang mencolok di antara keduanya. Adenium yang termasuk genus Adenium daunnya jauh lebih kecil dibanding kamboja yang termasuk genus Plumeria. Akar adenium mampu membesar seperti umbi karena berfungsi sebagai tempat meyimpan air, sedang pada kamboja tak dijumpai bentuk akar seperti itu. Selain itu, sosok adenium lebih kecil dibanding kamboja sehingga hanya berfungsi sebagai tanaman hias.
Adenium di Indonesia dikenal dengan sebutan kamboja jepang. Tanaman ini cocok ditanam di Indonesia karena iklim tropisnya. Kebanyakan masyarakat mengagumi tanaman ini karena keindahan bunga dan sosoknya yang menyerupai tanaman bonsai. Adenium mirip sekali dengan bonsai terutama pada bagian akarnya. Akar adenium semakin tua akan semakin membesar sehingga menambah daya tarik tanaman ini, disamping keindahan bunganya. Oleh karena itu, banyak adenium yang sengaja ditempatkan dipot bonsai agar akar tanaman ini bisa terlihat dan penampilannya tampak tua. Namun perlu diketahui bahwa adenium sebenarnya bukan tanaman khusus untuk dibonsai. Oleh karenanya, semakin lama, akar tanaman akan semakin besar atau mengembang sehingga memerlukan pot yang lebih besar. 
Sekarang ini, banyak adenium yang dipelihara merupakan hasil silangan (hibrida). Adenium asli (spesies) bukannya tidak menarik, tetapi sifat manusia yang ingin lebih baik sehingga melakukan penyilangan-penyilangan. Dengan hasil penyilangan tersebut muncul adenium hibrida dengan bunga yang sangat bervariasi.  
Pada mulanya, hanya dikenal adenium dengan bunga yang berbentuk seperti terompet dengan tepi sedikit bergelombang, berwarna merah muda dan terdiri dari 5 helai petal (mahkota bunga). Didalam corong (terompet) bunga terdapat benang sari. Bentuk petal (mahkota bunga) sangat bervariasi, ada yang berbentuk bintang, bergerigi, ujung petal terpotong sampai ujung yang membulat. Bentuk bunga adenium dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu berbentuk bintang, berbentuk bintang dengan tepi bergerigi dan berbentuk bulat.
Dulu, warna bunga adenium hanya merah muda atau pink. Sekarang ini, telah ditemukan atau disilangkan lebih dari 100 warna, dari yang putih bersih, loreng-loreng, sampai merah tua dengan pinggir bunga berwarna hitam. Bagian corong bunga juga bervariasi, ada yang polos putih, polos kuning, polos merah, dan ada juga yang bergaris-garis. Variasi warna ini menjadi daya tarik utama tanaman ini. 
Untuk mempermudah identifikasi tanaman hias ini, pengetahuan seorang pakar bidang tanaman hias khususnya adenium bisa dituangkan dalam sebuah aplikasi berbasis komputer. Pengetahuan yang dimiliki oleh seorang pakar mengenai tanaman hias khususnya adenium dapat dituangkan ke dalam sebuah aplikasi berbasis cerdas sehingga identifikasi adenium dapat dilakukan dengan mudah dan cepat baik oleh pakar tersebut maupun oleh pengguna lainnya. Aplikasi tersebut dinamakan Sistem Pakar (Expert System).
Sistem pakar merupakan salah satu bentuk program komputer yang telah banyak digunakan dalam bidang tertentu, diantaranya bidang pertanian khususnya tanaman hias. Sistem pakar adalah sistem yang menggunakan pengetahuan yang diperoleh dari sumber kepakaran untuk menyelesaikan masalah. Sistem ini meniru penalaran dari seorang pakar dalam bidang tertentu.

Maksud 
Maksud dari dibuatnya aplikasi Sistem Pakar Mengidentifikasi Varietas Adenium dengan Faktor Kepastian adalah mengembangkan sistem pakar untuk melakukan identifikasi varietas tanaman adenium hibrid di Indonesia yang memiliki bentuk bunga bulat dan warna bunga merah dengan faktor kepastian tertentu.

Tujuan
Tujuan dari penelitian dan pembuatan aplikasi sistem pakar ini adalah antara lain:
	Membantu masyarakat pecinta tanaman adenium dan peneliti muda untuk mengenali varietas adenium hibrid dengan bentuk bunga bulat dengan warna bunga merah dengan cara menjalankan program aplikasi ini.
	Dengan dibuat program ini, agar dapat mempermudah para pecinta adenium hibrid ataupun peneliti muda bahkan orang awam sekalipun untuk mengenal varietas adenium melalui ciri-ciri tanaman adenium secara cepat dan tepat.


Batasan Masalah
Batasan masalah dilakukan agar pembahasan dapat dilakukan secara terarah dan sesuai dengan maksud dan tujuan agar dalam penyusunan tugas akhir ini tidak keluar dari pokok permasalahan. Adapun batasan masalahnya adalah:
	Sistem pakar ini hanya untuk mengidentifikasi varietas adenium dengan melihat keistimewaan atau ciri-ciri tersendiri yang dimiliki dari setiap varietas. 
	Identifikasi varietas adenium ini dibatasi sebanyak 33 varietas.

Adenium yang diidentifikasi dalam sistem pakar ini adalah adenium hibrid yang ada di Indonesia dengan bentuk bunga bulat dengan kelopak bunga berwarna merah.
	Pembuatan aplikasi sistem pakar identifikasi varietas adenium dengan bahasa pemrograman Visual Basic 6.0.
	Menggunakkan metode faktor kepastian (Certainty Factor) untuk menyelesaikan ketidakpastian dalam sistem pakar.

Sistematika Penulisan  
Sistematika penulisan karya tulis ini adalah sebagai berikut.
BAB I  	PENDAHULUAN
Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, maksud, tujuan, batasan masalah, dan sistematika penulisan.
BAB II 	LANDASAN TEORI
Bab ini membahas tentang teori dari sistem pakar, yaitu tentang pengenalan sistem pakar, struktur sistem pakar, komponen sistem pakar, basis pengetahuan, mesin inferensi, user interface, metode pelacakan solusi, basis data, software dan hardware.
BAB III  	ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM
Bab ini akan menguraikan tentang ruang keadaan atau struktur pohon pelacakan, rancangan aturan, tabel  keputusan, perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam pengolahan sistem pakar ini, serta user interface dan alur program. 
BAB IV  	IMPLEMENTASI  DAN PEMBAHASAN 
Bab ini membahas lebih lanjut mengenai proses dan asumsi atau penerapan sistem pakar dalam mengidentifikasi suatu varietas, pengujian dengan berbagai alternative, lengkap berikut dengan hasil keluarannya.
BAB V  	PENUTUP
Bab ini meliputi kesimpulan dan saran dari sistem pakar yang dibuat agar dapat digunakan untuk penyempurnaan penelitian ini.


