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BAB 1
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
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. Dengan adanya sistem pakar ini, orang awampun dapat menyelesaikan masalah yang cukup rumit yang sebenarnya hanya dapat diselesaikan dengan bantuan para ahli. Sistem pakar adalah salah satu cabang dari AI yang membuat penggunaan secara luas knowledge yang khusus untuk penyelesaian masalah tingkat manusia yang pakar. Artificial Intelegence (AI) dan Sistem Pakar dapat memberikan kemampuan identifikasi sistem, memberikan kemampuan bekerja pada sistem yang berubah dengan cepat, serta memberikan kemampuan untuk mengatur sistem yang sifat atau karakteristiknya belum diketahui dengan tepat.
Dengan menggunakan metode sistem pakar, diharapkan kemampuan seorang pakar yang ahli dalam masalah kesehatan, khususnya mengenai penyakit pada
tanaman mawar bisa disubstitusikan ke komputer dalam bentuk program sehingga dapat digunakan oleh banyak orang untuk menyelesaikan masalah yang dialami secara mandiri tanpa kehadiran seorang pakar secara langsung sehingga dapat disimpulkan diagnosanya. Yang mana pakarnya adalah seorang yang ahli dalam tanaman mawar

Rumusan Masalah
Dalam membantu penanganan masalah penyakit yang dapat meyerang pada tanaman mawar maka dengan adanya metode sistem pakar ini dapat memberikan kemudahan dalam memecahkan suatu  permasalahan yang dialami oleh tanaman mawar yaitu tentang penyakitnya. Yang mana nanti kita bisa mengetahui jenis penyakit apa yang dialami oleh tanaman mawar tersebut dengan menuliskan gejala-gejala yang dialaminya. 
Ruang Lingkup
Ruang lingkup penelitian ini adalah
1. Membangun sebuah aplikasi untuk mendiagnosa suatu penyakit berdasarkan gejala yang ada sehingga akan mempercepat dan mempermudah dalam mengetahui suatu jenis penyakit pada tanaman mawar.
2. pada aplikasi ini nantinya akan menggunakan metode factor kepastian (Certainty Factor) untuk mengasumsikan derajat keyakinan seorang pakar terhadap suatu data.

Tujuan
	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat software yang dapat berguna untuk membantu mengenali jenis-jenis penyakit pada tanaman mawar yang dapat membantu pangguna khususnya para petani mawar.

















