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BAB I
PENDAHULUAN


Latar Belakang Masalah
Pada dasarnya manusia di beri sifat ingin mengetahui, rasa penasaran dan suka bertanya tentang sesuatu hal yang baru saja dilihatnya. Ketika seorang pakar ilmu tumbuhan atau botani maupun orang awam menghadapi suatu tumbuhan yang tidak ia kenal, ia akan bertanya-tanya “Tumbuhan apakah ini ?”, “Masuk ke dalam tingkat takson apakah tumbuhan ini ?”. Pertanyaan tersebut timbul karena kita ingin mengetahui identitas tumbuhan tersebut dan berusaha mengenali atau melakukan identifikasi tumbuhan tersebut.
Seorang ahli botani mungkin akan lebih cepat dalam mengenali tumbuhan rendah yang tidak orang kenal dan dengan cepat dapat mengatakan kalau tumbuhan itu masuk kedalam tingkatan takson ‘A’. Hal ini dikarenakan, ia sudah lama melakukan penelitian atau mempelajari suatu tumbuhan rendah. Lain halnya dengan mahasiswa, untuk mengenali dan mempelajari suatu tumbuhan rendah, ia harus mengadakan penelitian yang hasilnya dicatat dan dibandingkan dengan buku-buku yang ada. Hal ini memakan waktu yang lama, selain harus mencatat ciri-ciri, juga harus membandingkan ciri-ciri tersebut dengan buku-buku yang jumlahnya mungkin ribuan sebelum hasilnya diperoleh.  
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Pada dasarnya kemampuan mahasiswa dalam memahami dan mempelajari klasifikasi atau sistematika tumbuhan rendah lebih banyak diperoleh dari buku atau teori. Selain itu, masih sedikitnya buku-buku yang membahas tentang tumbuhan rendah atau Cryptogamae khususnya tentang sistematika tumbuhan rendah membuat mahasiswa kesulitan dalam mempelajari dan mengenalinya secara keseluruhan, hal ini bisa membuat mahasiswa malas dan jemu dalam mempelajari sistematika atau klasifikasi tumbuhan rendah.
Klasifikasi atau sistematika tumbuhan tidak lain daripada pembentukan kelas-kelas, kelompok, atau lebih dikenal dengan istilah takson. Takson-takson tersebut bertingkat-tingkat, dan setiap tingkatan diberi nama. Urutan takson-takson itu didasarkan atas sedikit banyaknya persamaan ciri dan sifat yang dimiliki anggota-anggotanya. Tingkatan takson mulai dari yang besar sampai yang terkecil adalah : divisio (Divisi), kelas (Classis), bangsa (Ordo), suku (Famili), marga (Genus) dan jenis (Spesies).
Sejalan dengan perkembangan teknologi komputer khususnya kecerdasan buatan, komputer telah banyak digunakan sebagai alat bantu diagnosa. Sistem diagnosa merupakan salah satu bidang aplikasi sistem pakar yang mencoba meniru dalam proses pengambilan keputusan oleh seorang pakar dalam melakukan diagnosa berdasarkan ciri-ciri yang teramati. Dengan adanya komputer sebagai alat bantu, mahasiswa dapat dengan cepat memperoleh hasil tingkatan takson pada tumbuhan rendah dengan cepat. Pada tugas akhir ini penulis membuat Sistem Pakar Identifikasi Tingkatan Takson Cryptogamae yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pendiagnosaan dalam pengambilan keputusan, sehingga bisa merangsang insting belajar mahasiswa.    

Rumusan Masalah
Sisitem pakar merupakan perangkat lunak komputer yang mampu menggunakan pengetahuan dalam bidang keahlian tertentu dalam proses penalaran dengan tingkat kompetisi yang tinggi. Dengan demikian seorang yang bukan pakar atau ahli, dapat menjawab atau menyelesaikan masalah yang biasa dan telah dilakukan oleh pakar. Untuk dapat merealisasikan hal tersebut, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah :
Bagaimana mengidentifikasikan tingkat takson rendah atau Cryptogamae dengan menggunakan komputer sebagai alat bantu, sehingga dapat mempercepat penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan dapat membantu mahasiswa dalam mengatasi kesulitan mempelajari sistematika atau klasifikasi tumbuhan rendah.

Maksud
Maksud dari pembuatan sistem pakar ini adalah untuk mengimplementasikan suatu sistem pakar yang nantinya dapat dipergunakan dalam mengidentifikasikan tingkatan takson Cryptogamae atau tumbuhan rendah.

Tujuan
Adapun tujuan dari pembuatan sistem pakar ini adalah untuk membantu mahasiswa yang belajar Biologi dalam mengatasi kesulitan mempelajari sistematika tumbuhan rendah, serta dapat meningkatkan daya minat belajarnya.

Batasan Masalah
Agar pembahasan dan penyusunan dapat dilakukan secara terarah dan tersusun dengan baik sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu ditetapkan batasan-batasan masalah yang dihadapi. Adapun batasan masalahnya adalah :
	Sistem pakar ini diperuntukan bagi dosen Biologi, serta mahasiswa Biologi khususnya yang mempelajari sistematika tumbuhan rendah.
	Cryptogamae yang didentifikasi dalam sistem ini adalah Divisi Cyanophyta, Divisi Chlorophyta, Divisi Chrysophyta, Divisi Phaeophyta, Divisi Rhodophyta, Divisi Mycota (Jamur), Divisi Bryophyta, Divisi Psilophyta, Divisi Calamophyta, Divisi Lepidophyta, dan Divisi Pterophyta.
	Tingkatan takson yang diidentifikasi terdiri dari 6 tingkatan takson yang utama, yaitu Divisi, Kelas, Bangsa, Famili, Marga, dan Jenis.
	Penelusuran ciri-ciri tumbuhan harus lebih dari enam sebab tingkat takson tidak dapat di identifikasi.
	Tidak semua penelusuran ciri-ciri tumbuhan di pilih sebab tidak ada tumbuhan  yang memiliki semua ciri.
	Informasi yang diberikan kepada pemakai yaitu kesimpulan tingkatan takson Cryptogamae.












