
ABSTRAK

Negra Indoneria kaya akan eumber daya alm, diadranln tnnamm bueh
Terdapd bmyak sekali lmcan tamrnas buah. Bahkatr ddom gdu macam
haman bueh terdiri dni beborryejenis tmarnetr buah" tlal ini dieeb$lmn oleh
beberrya hal, ffia lain perbedam daerab penmaman, campur tangen manusia
dalm pengembengennya, nisalnya memadukan dua jenis bnamatr buah yang
berbeda tctapi masih dalam sdu macam tanaman buah, dan lsin-lair

Seti4 haman buah memiliti ciri tertodu Ciri tersebut dryat dilihd dri
pohonnya (meliputi $qr"ng, daun), buahnya (metiprii kulil daging buah, dar bii|,
rana, dm laio-tafu" Terlodog ciri &a jenis buah yang rdu dergan yary laitr
haryir aama Keadaan iai tentu smpt membingungkan bagi seseor4g yang
ingin mengetrhui suatu jenis buah- Maka baduatr seormg ahli buah mungkin
dipedukm untuk mengetatuinya atar membaca buku-buku yang berisi penjelam
tentang jenie bush dan ciri-cirinya. Te@i hal ini membrtruhkan walrtu dan biaya
yangtidak sedikit

Itasalah terrebut mungkin dqd didsi dengan membuat suatu progran
komprier ymg dirancmg menyerrryai kemrquan seorang palw dalam
memlcahkm nasalat, yaitu Sirtcn Pebr. Sistem palm terdiri dri 4 bagiao
utan4 yaitu basis pengetahwa (knovledge 6ase), memori kerjz (unrking
nerrcryr,mesin pengnmbil keputusa (infercnce engina), dan mhmuka pemakai
(user interface).

Tirjuan tugas okhir ini adatah mengrylilcsikstr sistom paka' berbasis ahran
(rule based sisem) delem ruaag lingkrp tertentu yaitu jenis buah dengan teknik
pongambilm keputtna bachnrd chai ning.

Sebelum melakukan permcangm sistom pakr, tedebih dahulu dilakultro
pe'nguryulan d& dan idornssi serta pemahamal cra kerja semmg pakr. Dala
dm informasi diperoleh dri buku-buku refere'osi tenhg buah dan morfologi
tumbuhrn" Dafa yatrg dikunpulkan meliprfi de tunbng bentuk dan susunan
tumbuhatr do" ciri-ciri dri stiq ienie buah" Setelah memperoleh eemur d&
yang dipe'rlukan, mafta lmgkah eelqirdnya ialai mempelqia'i cra kerja serug
palrr buah dalam mencari tahujeaig buah tsrteatu

Setelah memahami cra kerja pakn', mdra lmglnh aolmju$ya adalah
membud pohon pengunbil keprtrusan yang menggambrtan cra pakn dalm
6engsnnliga mrsalah dan nengrmhil fteputusm. I^8trghh rclmjrilnya mermcang
gndu bssis pengetahrnn (kno'wledge lase) benrya gietem berbasis frxaa (rule
based sisen'1ymg akan merepreseotarikan pengetahuan yans ada pada pohon
penganbil keputusm tertebut

Sistem palo ini menggunakan teori kepartim untuk menangani fika-
&lrlta dan drran-durm yang tidak tapd dan tida& pasti. Ketida$artian
menpakan sudu ma$lah kreoa d4d menghambat kita dalam membust
keputusan yang terbaik dan bahkatr mungkin menyebabkan kita membud
keprtusan yang nerugil<an Sumbe'r'sumber katidalpastian dalam ristam paka'
meliptti:

- Ketida$astianpengetahurn
- Ketida$aetianbulti-buldi.
- Penggunaan brhara yang tidakjolas.
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Certainty Factor (CF) adalah angka yang mencerminkan tingkat kepercayaan
terhadap suatu hipotesajika didukung oleh fakta dan informasi yang sesuai.

Antarmuka pemakai merupakan bagian penghubung antara program sistem
pakar dengan pemakai. Pada bagian ini terjadi konsultasi antara program dengan
pemakai. Program akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab
oleh pemakai. Mesin pengambil keputusan akan mencocokkan informasi atau
fakta dari pemakai (aser) yang disimpan dalam memori kerja dengan pengetahuan
atau fakta yang terdapat dalam basis pengetahuan.

Hasil dari progfttm sistem pakar ini berupa jenis buah yang dihasilkan,
tingkat kepercayaan terhadap jenis buah masing-masing, gambar buah, dan
alasan-alasan penentuan jenis buah. Jenis buah yang dihasilkan bisa lebih dari
satu. Hal ini dikarenakan adanya persamaan beberapa ciri antara jenis buah yang
satu dengan yang lain.

Keunggulan sistem pakar ini dibandingkan dengan ensiklopedia, yaitu
waktu dalam menentukan suatu jenis buah lebih cepat dan pemakai dapat
mengetahui jenis buah lain yang mempunyai beberapa persamaan ciri dengan
jenis buah yang dimaksud.

lv


