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BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Salah satu kekayaan alam hayati yang ada di Indonesia adalah tanaman karet. Tanaman karet mempunyai banyak keanekaragaman jenis. Adapun perbedaan dari keanekaragaman ini tampak dari ciri-ciri yang dimiliki oleh masing-masing jenis tanaman karet tersebut.
Pengambilan keputusan dalam menentukan kualitas jenis karet merupakan hal yang sangat penting bagi para petani karet, karena masih banyak petani karet yang mengalami kesulitan dan kesalahan dalam menentukan jenis tanaman karet yang berkualitas. Karena keputusan yang tepat akan memberikan hal yang terbaik, maka diperlukanlah suatu perangkat lunak yang dapat membantu permasalahan yang dihadapi oleh para petani karet yaitu dengan membangun Sistem Pendukung Keputusan (SPK), dimana Sistem Pendukung Keputusan (SPK) ini akan sangat membantu  para petani untuk menentukan mana jenis karet yang harus dipilih sehingga tidak akan menimbulkan penyesalan dikemudian hari. 
Untuk kasus ini kiranya metode Analytic Hierarchy Process (AHP) mampu menyusun sebuah permasalahan yang kompleks  dan tidak terstruktur kedalam sebuah bentuk solusi permasalahan yang tersusun secara hirarki dengan melakukan prioritas kriteria. 

Rumusan Masalah
Bagaimana membangun Sistem Pendukung Keputusan untuk dapat melakukan identifikasi jenis tanaman karet, sehingga dapat membantu para petani karet untuk menentukan jenis tanaman karet yang berkualitas berdasarkan ciri-ciri atau kriteria yang dimiliki.

Ruang Lingkup
Ruang lingkup dari penelitian ini adalah :
	Membangun sebuah aplikasi untuk menentukan kualitas jenis tanaman karet berdasarkan ciri-ciri atau kriteria yang ada.
	Sistem akan memberikan alternatif-alternatif pilihan kepada petani berdasarkan ciri-ciri atau kriteria yang dimiliki.
	Sistem akan melakukan analisis dan penilaian dengan metode AHP.
	Sehubungan dengan banyaknya variasi jenis dan kriteria pada tanaman karet, maka penelitian ini hanya dibatasi pada 5 jenis tanaman karet dan 4 kriteria yang dimiliki secara global.


Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk membuat alat bantu dalam pengambilan keputusan pemilihan jenis tanaman karet menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP).

Tinjauan Pustaka
Dari penelitian yang dilakukan Rifa Donna Rohhandanie (2006) telah dibuat suatu sistem perangkat lunak untuk mendukung dalam pengambilan keputusan untuk identifikasi spesies bunga melati.  Identifikasi dilakukan atas dasar ciri-ciri yang dimiliki oleh masing-masing tanaman melati tersebut yang kemudian akan disimpulkan jenis bunga melati berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki.
Yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Rifa Donna Rohhandanie adalah penelitian ini akan memunculkan alternatif-alternatif yang bisa digunakan oleh petani untuk menentukan jenis tanaman karet yang berkualitas dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Prosess (AHP).
Proses pengambilan keputusan pada dasarnya adalah memilih suatu alternatif. Peralatan utama Analytical Hierarchy Prosess (AHP) adalah sebuah hirarki fungsional dengan input utamanya persepsi manusia. Dengan hirarki, suatu masalah kompleks dan tidak terstruktur dipecahkan kedalam kelompok-kelompoknya. Kemudian kelompok-kelompok tersebut diatur menjadi suatu bentuk hirarki (Permadi, 1992).

