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ABSTRAKSI 

 

Sistem informasi tanaman pangan yang dilengkapi deteksi tanaman pangan ini diharapkan 
membantu petani dalam mengatasi penyakit tanaman pangan. Sistem ini membantu petani 
khususnya dalam mengetahui jenis penyakit dengan gejala-gejalanya. Sehingga tanaman akan 
mendapatkan penanganan yang lebih optimal. Penggunaan alat ini yang berbasis web juga 
memudahkan siapapun yang menggunakannya dalam proses identifikasi tanaman pangan. Selain 
itu di web ini juga tersedia informasi umum mengenai tanaman pangan. 

Sistem informasi tanaman pangan yang dilengkapi deteksi tanaman pangan ini dilakukan 
menggunakan tool software Xampp 1.7.3 (Web server apache 2.2, PHP, dan MySQL), dengan web 
desainer Macromedia Dreamweaver 8. Pengujian dilakukan secara localhost. Hasil pengujian 
menunjukkan bahwa Sistem informasi tanaman pangan yang dilengkapi deteksi penyakit tanaman 
pangan ini memberi kemudahan dalam proses identifikasi penyakit tanaman padi, jagung, dan ubi 
serta hasil penelitian dapat di ketahui penyakit tanaman pangan padi, jagung, dan ubi, dengan user 
memilih gejala-gejala, user akan mengetahui hasil dari pertanyaan-pertanyaan data dari deptan. 

 

Kata kunci : Tanaman Pangan, Sistem pakar, Identifikasi. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 
Sistem pakar merupakan salah satu cabang kecerdasan buatan yang mempelajari 

bagaimana “mengadopsi” cara seorang pakar berfikir dan bernalar dalam menyelesaikan suatu 
permasalahan, dan membuat suatu keputusan maupun mengambil kesimpulan dari sejumlah 
fakta yang ada. Dasar dari suatu sistem pakar adalah bagaimana mentransfer pengetahuan yang 
dimiliki oleh seorang pakar ke dalam komputer, dan bagaimana membuat keputusan atau 
mengambil kesimpulan berdasarkan pengetahuan itu. 

Sampai saat ini sudah ada hasil perkembangan sistem pakar dalam berbagai bidang 
sesuai dengan kepakaran seseorang, misalnya bidang kedokteran, pendidikan ataupun 
pertanian. Sistem pakar dalam bidang pertanian seperti yang diusulkan dalam tugas akhir ini 
didasarkan atas banyaknya penanam yang menderita kerugian karena tidak mengetahui 
penyakit atau hama apa yang menyerang tanamannya yang ditujukan kepada umum yaitu 
petani, petugas pertanian selaku pengelola yang berwenang, khususnya penanam yang awam 
dibidang pertanian dapat digunakan sebagai panduan bercocok tanam yang baik, khususnya di 
kecamatan Nguter, yang ingin berusaha untuk menanam tanaman sendiri khususnya tanaman 
pangan, dan selain itu juga tidak menutup kemungkinan web ini digunakan sebagai tambahan 
informasi bagi penyuluh-penyuluh pertanian. 

 
2. Tinjauan Masalah 

Penelitian A. S. Honggowibowo (2009), sistem pakar tanaman padi berbasis web 
dengan forward dan backward chaining untuk identifikasi tanaman padi. Sistem yang dibangun 
ini sistem pakar untuk mendiagnosa jenis penyakit pada tanaman padi memberikan solusi 
berupa hasil diagnosa dan persentase kemungkinan jenis penyakit dengan metode forward 
chaining maupun info penyakit dengan metode backward chaining.  

      Penelitian A. Ibrahim (2010), pengembangan sistem pakar identifikasi hama dan 
penyakit tanaman kelapa. Sistem pakar ini berfungsi sebagai alat bantu untuk mengidentifikasi 
jenis hama dan penyakit pada tanaman kelapa serta cara penganggulangannya. Sistem pakar 
identifikasi hama dan penyakit tanaman kelapa ini dikembangkan dengan menggunakan 
Prolog, yang merupakan bahasa pemrograman deklaratif, di mana masalah akan diselesaikan 
secara deduktif, yaitu dari beberapa fakta dan aturan akan diturunkan suatu kesimpulan sebagai 
jawaban. 

Penelitian T. S Preambudi (2010), Sistem Pakar berbasis web untuk diagnose penyakit 
dan hama pada tanaman cengkeh, Penelitian ini menghasilkan sistem pakar berbasis web yang 
dapat mendiagnosa penyakit dan hama pada tanaman cengkeh berdasarkan gejala-gejala fisik 
yang timbul pada tanaman. Pengetahuan diakuisisi dan direpresentasikan dengan menggunakan 
metode kaidah produksi, sedangkan proses inferensinya menggunakan metode forward 
chaining. Penelitian T. D Andini (2008), Membangun sistem pakar untuk mengidentifikasi 
tanaman pada tanaman jeruk berbasis wireless aplication protocol (WAP) dengan wireless 
markup language (WML) dan php hypertext preprocessor (PHP) Membangun sistem pakar 
yang berfungsi untuk mengidentifikasi penyakit pada tanaman jeruk berbasis WAP (Wireless 
Aplication Protocol), yang dapat diakses dengan ponsel yang sudah dilengkapi dengan WAP 



 

 

browser, sehingga petani jeruk dapat memanfaatkan sistem pakar ini untuk melakukan 
antisipasi atau menanggulangi penyakit pada tanamannya secara tepat dan lebih awal. 

 Berdasarkan keempat penelitian di atas, diketahui bahwa penelitian Anton Setiawan 
Hanggowibowo menggunakan metode backward chaning, penelitian Ali Ibrahim hanya 
mengidentifikasi dan menggunakan sistem sederhana dengan command promp, Preambudi 
menggunakan metode forward chaining sedangkan Andini menggunakan metode berbasis 
WAP dan WML untuk mengidentifikasi penyakit tanaman. Penulis sekarang akan membuat 
alat bantu untuk mengetahui jenis dan kemungkinan penyakit tanaman pangan menggunakan 
PHP dan MYSQL dengan sistem pakar. 

 
3. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang penulis kaji, maka tugas akhir   ini bertujuan  untuk : 

a. Membuat sistem pakar yang bisa dikembangkan lebih lanjut untuk memberikan informasi 
mengenai hama dan penyakit tanaman pangan, penanganan, dan cara tanam yang baik 
berbasis web yang nantinya dapat digunakan untuk mengurangi atau memperkecil resiko 
produksi suatu tanaman. 

b. Mengetahui keuntungan positif dengan perancangan serta pembuatan sistem pakar. 

METODE PENELITIAN 

1. Waktu dan Tempat 
Perancangan Sistem informasi tanaman pangan yang dilengkapi deteksi penyakit 

tanaman pangan. ini dikerjakan penulis kurang lebih dalam waktu 6 bulan dan bertempat di 
rumah Jarak, Tanjung, Kecamatan Nguter. Pengujian sistem ini dilakukan secara uji coba 
kepada petani. 

2. Peralatan Utama dan Pendukung 
Perancangan web ini dilakukan dalam sebuah komputer dengan sistem operasi Windows 

7 Ultimate dan beberapa software dengan spesifikasi komputer sebagai berikut : Intel(R) 
Core™ i3 Processor 2.13 GHz dan Memory RAM  2 GB. 

Software yang digunakan adalah : 
1. Xampp 1.7.3 yang di dalamnya terdapat : 

a. Apache sebagai web server. 
b. MySQL sebagai basis data server. 
c. PHP sebagai software server side. 
d. PHPMyAdmin sebagai tool interaktif ke basis data MySQL. 

2. Internet Explorer, dan Mozilla Ferefox sebagai web browser. 
3. Macromedia Dreamweaver 8 dan Notepad ++ sebagai software untuk text editor. 

 
RANCANGAN DAN HASIL PROGRAM 

1. Alur Perancangan Sistem 
Perancangan sistem informasi tanaman pangan yang dilengkapi deteksi tanaman pangan 

ini meliputi beberapa tahapan sebagai berikut : 

A. Model Perancangan Sistem 



 

 

Model perancangan sistem ini membagi pengguna menjadi dua jenis, yaitu pengguna 
biasa dan pengguna yang menggunakan menu login. Pengguna biasa (user) secara garis 
besar memiliki 5 fitur yang bisa diakses, diantaranya fitur yang berisi tentang informasi 
tanaman pangan, fitur identifikasi penyakit dan gejala tanaman, fitur konsultasi, informasi 
data diri dan map toko. 

Pengguna dengan menu login sendiri hanya satu, yaitu login sebagai admin, login 
sebagai pakar pertanian. Kemudian input data diri pada user digunakan sebagai pengganti 
login yang kemudian akan diverifikasi dan disimpan sebagai arsip. Jika login sebagai admin, 
maka akan tersedia  fitur input penyakit input  gejala, input relasi, ubah penyakit, ubah 
gejala, laporan penyakit, laporan gejala, tambah dan hapus map serta menu logout. Hak 
akses sebagai admin merupakan hak akses paling penuh.  Model perancangan sistem secara 
lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 1. 

  Flowchart Sistem 

                            
   Gambar 1. Model Perancangan Sistem  

B. Perancangan Alur Sistem 
a. Autentifikasi Pemakaian (User Autentification) 

Data yang sudah masuk ke jaringan internet merupakan sesuatu yang menjadi milik 
umum, agar data itu masih bernilai, diperlukan pembatasan-pembatasan akses dari user. 
Autentifikasi dapat menentukan user mana saja yang mempunyai hak untuk mengakses 
sebuah halaman atau sebuah data. Proses authentifikasi yang tidak berjalan baik, akan 
dikhawatirkan terjadi perusakan sistem oleh user yang tidak berkepentingan dan tidak 
bertanggung jawab.  

b. Rancangan Sistem untuk Pengguna Biasa (user) 
Pengguna biasa secara garis besar memiliki 5 fitur yaitu informasi tanaman 

pangan, informasi umum, diagnosa tanaman, data diri dan map. Rancangan sistem untuk 
pengguna biasa dapat dilihat pada Gambar 2. 



 

 

                                      
Gambar 2. Rancangan Alur Sistem Pengguna Biasa (user) 
 
1). Informasi tanaman pangan 

Halaman ini berisi tentang informasi-informasi umum yang berkaitan tentang 
tanaman pangan yang meliputi informasi daftar penyakit dan map alamat toko 
pertanian. 

2). Informasi Umum 
Halaman ini berisi tentang informasi tentang pertanian yang berisi berita dan 
daftar penyakit. Ketika memilih halaman ini, user langsung bisa membuka menu 
ini tanpa isi data diri. 

3). Diagnosa Tanaman 
Halaman ini berisi tentang pertanyaan mengenai identifikasi penyakit tanaman 
bisa. Ketika memilih halaman ini, user diharuskan mengisi data diri. 

           4). Data Diri 
Halaman ini berisi tentang informasi data diri pengelola web, ketika memilih 
halaman ini user langsung bisa membuka menu ini tanpa isi data diri. 

          5). Map/Alamat Toko 
Halaman ini berisi tentang informasi alamat toko pertanian dengan sistem 
pencarian. Ketika memilih halaman ini user langsung bisa membuka menu ini 
tanpa isi data diri. 

c. Rancangan Sistem login sebagai admin 
Admin memiliki hak akses penuh. Secara garis besar admin memiliki 4 fitur 

yaitu informasi tanaman pangan, update data yang terdiri dari (fitur input penyakit, 
input gejala, input relasi, ubah penyakit, ubah gejala, laporan penyakit, laporan gejala, 
tambah dan hapus map serta menu logout) dan pengolahan informasi, informasi 
umum. Rancangan sistem untuk admin dapat dilihat pada Gambar 3. 

                 

   Gambar 3. Rancangan Alur Sistem Admin 



 

 

 
1). Informasi Tanaman Pangan 

Admin memiliki hak akses untuk melakukan perubahan atau penambahan 
informasi tanaman pangan. 

2). Update Data 
Admin memiliki hak akses untuk mengelola semua informasi yang ada pada 
sistem. Termasuk didalamnya adalah mengelola input penyakit, input gejala, input 
relasi, ubah penyakit, ubah gejala, laporan penyakit, laporan gejala, tambah dan 
hapus map serta konsultasi.  

            3). Pengolahan Informasi 
Admin memiliki hak akses untuk mengelola semua informasi yang ada pada web. 

                       4). Informasi Umum 
Admin memiliki hak akses untuk mengelola semua informasi   umum yang ada 
lewat script maupun database. 

C. Perancangan Page 
Page digunakan untuk menampilkan hasil dari pengolahan script di browser. 

Gambar 4 adalah gambaran page yang ada dalam perancangan sistem yang merupakan 
penjelasan lanjutan dari flowchart yang sudah dijelaskan sebelumnya. 

        
Gambar 4. Rancangan Page 

1). Header  
Bagian ini berisi Judul halamam Web. 

2). Navigasi 
Bagian ini merupakan penghubung dari satu halaman dengan halaman yang 

lainnya. Bagian ini memiliki 7 kolom navigasi yang masing-masing terhubung dengan 
halaman yang berbeda-beda, yaitu: 

a. Home 
Berisikan tampilan utama dari web ini yang berisi beberapa menu-menu navigasi 
lainnya. 

b. Daftar Penyakit 
Navigasi daftar penyakit menghubungkan ke halaman yang berisi tentang 
informasi mengenai jenis penyakit yang terdaftar. 

c. Berita 
Navigasi berita berfungsi untuk menghubungkan ke halaman informasi umum 
seperti berita tentang pertanian.  

d. Konsultasi 
Navigasi konsultasi berfungsi untuk menghubungkan ke halaman identifikasi 
atau diagnosa penyakit. Ketika mengakses halaman identifikasi, user diharuskan 
mengisi data terlebih dahulu. Setelah semua data diisi, maka akan muncul 



 

 

halaman yang berisi pertanyaan-pertayaan dientifikasi. Selanjutnya jawaban dari 
pertanyaan tersebut akan dijadikan acuan dalam menyimpulkan hasil 
identifikasi. 

e. Map/Alamat Toko 
Navigasi map/alamat toko berfungsi untuk menghubungkan ke halaman daftar 
alamat toko pertanian. 

f. Tentang saya 
Navigasi tentang saya berfungsi untuk menghubungkan ke halaman yang 
berisikan informasi profil pembuat web. 

g. Login 
Navigasi login digunakan untuk mengakses menu login pada sistem. Menu ini 
hanya bisa di akases oleh admin atau petugas. Ketika mengakses menu ini 
pengguna diharuskan memasukkan username dan password. 

3). Content 
Bagian ini berfungsi sebagai halaman web. 

4). Footer  
Bagian ini berisi informasi tentang pembuat web ini. 

D. Perancangan Tabel dan Database 
Perancangan tabel dan basis data diawali dengan merancang Data Flow Diagram 

(DFD). DFD adalah suatu model logika data atau proses yang dibuat untuk menggambarkan 
dari mana asal data dan kemana tujuan data yang keluar dari sistem, dimana data tersimpan, 
proses apa yang menghasilkan data tersebut, dan interaksi antara data tersimpan dan proses 
yang dikenakan pada data tersebut (Andri Kristanto  2003 : 55). 

 

    Gambar 5. DFD Level 0 (Context diagram) Sistem Informasi Tanaman Pangan 

Pada Gambar 5 menunjukkan DFD konteks pada sistem informasi tanaman pangan. 
DFD konteks adalah diagram level tertinggai yang menggambarkan sistem secara umum 
dari keseluruhan sistem yang ada. Gambar 5 mempresentasikan apa yang diberikan 
pengguna (User, admin) terhadap sistem dan apa saja yang didapatkan pengguna dari sistem 
ini. 

Selanjutnya dari DFD konteks dapat dijabarkan lagi menjadi DFD level 1. DFD level 
1 adalah dekomposisi dari DFD konteks. DFD level 1 dapat dilihat pada Gambar 6. 



 

 

 

Gambar 6. DFD Level 1 Sistem Informasi Tanaman Pangan 

Berdasarakan Gambar 6, DFD level 1 menggambarkan tahapan proses secara 
terperinci. Pengguna memberikan inputan data kepada sistem. Selanjutnya data di prsoses 
dan disimpan sehingga data dapat sewaktu-waktu digunakan oleh sistem. Data yang sudah 
diproses dijadikan output yang bisa diakses oleh pengguna. 

DFD level 1 dapat didekomposisi lagi menjadi DFD level 2. DFD level 2 adalah 
diagram yang menggambarkan arus data dalam proses secara lebih detail. DFD level 2 dapat 
dilihat pada Gambar 7. 

 

Gambar 7. DFD Level 2 Sistem Pakar tanaman pangan 

Berdasarkan Gambar 7, DFD level 2 menunjukkan proses identifikasi tanaman 
pangan. Identifikasi dimulai dengan memasukkan data user beserta jawaban dari pertanyaan 
identifikasi. Selanjutanya skor jawaban identifikasi hasil identifikasi disimpulkan dan 
dijumlahkan untuk mengetahui penyakit tanaman. Output yang dihasilkan adalah hasil 
identifikasi yang berupa jenis penyakit beserta penjelasan dan solusi pencegahan.  

 Enitity Relationship Diagram (ERD) sistem ini dapat dilihat pada Gambar 8. ERD 
merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data 
berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. 



 

 

 

Gambar 8. ERD Sistem Informasi Tanaman Pangan 

ERD pada Gambar 8 menunjukkan adanya hubungan langsung antara tabel user dan 
pertanyaan, sehingga ketika pengguna selesai mengisi form pendaftaran, maka akan 
langsung masuk pada halaman pertanyaan identifikasi. Setelah selesai mengisi pertanyaan 
identifikasi, maka selanjutnya hasil akan diproses dan digunakan sebagai input tabel hasil 
identifikasi. Output yang dihasilkan adalah hasil identifikasi yang terhubung dengan tabel 
klasifikasi. 

E. Perancangan Basis Pengetahuan 
Basis pengetahuan pada sistem identifikasi tanaman pangan ini terdiri atas dua tabel 

utama, yaitu : 

a. Tabel pertanyaan identifikasi 
Tabel pertanyaan berisi tentang sejumlah pertanyaan identifikasi yang harus diisi 

dalam proses identifikasi. Pertanyaan identifikasi terdiri dari pertanyaan gejala penyakit 
tanaman. Jawaban yang diberikan berupa pilihan benar (YA) dan salah (TIDAK). 
Masing-masing pilihan mewakili nilai tertentu. Setelah identifikasi dan nilai dari 
masing-masing jawaban pertanyaan memiliki hubungan relasi dengan jawaban lain, 
maka hasil tersebut dapat menganalisa pengklasifikasian hasil kategori pada proses 
identifikasi. 

Alur pada proses identifikasi tanaman pangan ini berupa input jawaban petanyaan 
dan output berupa hasil identifikasi. Flowchart alur identifikasi dapat dilihat pada 
Gambar 9.    

Gambar 9. Flowchart Alur Identifikasi 



 

 

Penentuan skor didapat dari penentuan relasi pada pertanyaan-petanyaan dengan 
jawaban, hubungan gejala dengan ditentukan oleh petugas atau admin. 

2.  Akses User Umum Terhadap Aplikasi 
User umum secara umum dapat melakukan proses identifikasi dan mendapatkan 

informasi tentang informasi tanaman pangan. User umum tidak perlu melakukan login untuk 
masuk ke dalam sistem. Selanjutnya akan dijelaskan halaman-halaman yang tersedia bagi user 
umum. 

 
1. Halaman utama 

Pada halaman utama berisi tentang tampilan halaman utama yang terdapat menu 
pilihan tanaman dapat dilihat pada Gambar 10. 

 
Gambar 10. Halaman Utama 

2. Halaman daftar penyakit 
Pada halaman daftar penyakit berisi informasi tentang daftar nama penyakit tanaman 

pangan. Tampilan halaman daftar penyakit dapat dilihat pada Gambar 11. 

 
Gambar 11. Halaman Daftar Penyakit 

3. Halaman berita 
Pada halaman berita berisi tentang informasi berita tentang pertanian. Tampilan 

halaman berita dapat dilihat pada Gambar 12. 

 
Gambar 12. Halaman Berita 

4. Halaman Sistem Pakar 
Halaman konsultasi berisi tentang form untuk masuk dan mengisi data untuk daftar 

masuk. Tampilan halaman sistem pakar dapat dilihat pada Gambar 13.  



 

 

 
Gambar 13. Halaman Sistem Pakar 

Halaman pertanyaan identifikasi ini akan muncul setelah mengisi data untuk daftar 
masuk dan akan muncul form pertanyaan gejala tanaman pangan. Tampilan halaman 
pertanyaan dapat dilihat pada Gambar 14. 

 
Gambar 14. Halaman pertanyaan identifikasi 

 Halaman hasil analisis penyakit ini akan muncul setelah menjawab pertanyaan-
pertanyaan gejala penyakit dan akan muncul form analisis penyakit. Tampilan halaman 
analisis hasil penyakit dapat dilihat pada Gambar 15. 

 
Gambar 15. Halaman analisis hasil penyakit 

5. Halaman alamat toko 
Halaman alamat toko berisi form untuk mencari toko dan alamat toko pertanian. 

Tampilan halaman map dapat dilihat pada Gambar 16. 

 
Gambar 16. Halaman Alamat Toko 

6. Halaman tentang saya 



 

 

  Halaman tentang saya berisi tentang data diri pembuat website. Tampilan halaman 
tentang saya dapat dilihat pada Gambar 17. 

 
Gambar 17. Halaman Tentang Saya 

7. Halaman login 
Halaman login hanya bisa diakses admin dan petugas yang sudah terdaftar. Halaman 

diakses dengan memasukkan username dan password. Tampilan halaman login dapat dilihat 
pada Gambar 18.                              

 
Gambar 18. Halaman Login 

3. Akses Admin Terhadap Aplikasi 
Admin memiliki hak akses penuh terhadap sitem. Admin diharuskan memasukkan 

username dan password yang sudah terdaftar untuk mengakses menu ini. Admin memiliki hak 
akses sebagai berikut : 
1. Halaman utama admin 

 Ketika kita login sebagai admin maka akan muncul halaman utama admin. Tampilan 
halaman utama admin dapat dilihat pada Gambar 19. 

               
Gambar 19. Halaman Menu Admin 

2. Halaman tambah dan hapus map 
Halaman tambah map digunakan untuk menambah nama kios pupuk daan alamatnya, 

halaman hapus map digunakan untuk menghapus nama kios pupuk dan alamatnya pada 



 

 

menu ini admin dapat menambah data dari map dan menghapusnya. Tampilan halaman 
tambah map dapat dilihat pada Gambar  21. 

                 
Gambar 20. Halaman Tambah dan Hapus Map 

3. Halaman logout 
Halaman logout hanya bisa diakses admin dan petugas yang sudah terdaftar. Halaman ini 

digunakan untuk keluar dari menu admin. Tampilan halaman login dapat dilihat pada 
Gambar 23. 

 
Gambar 21. Halaman logout 

 
PENUTUP 

Berdasarkan hasil dan analisis sistem informasi tanaman pangan yang dilengkapi deteksi 
penyakit tanaman pangan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

c. Sistem informasi tanaman pangan yang dilengkapi deteksi penyakit tanaman pangan ini 
memberi kemudahan dalam proses identifikasi penyakit tanaman padi, jagung, dan ubi . 

d. Pada hasil penelitian dapat di ketahui penyakit tanaman pangan padi, jagung, dan ubi, 
dengan user memilih gejala-gejala, user akan mengetahui hasil dari pertanyaan-pertanyaan 
data dari deptan. 

Melalui pengujian yang telah dilakukan, penulis memiliki beberapa saran yang dapat 
digunakan sebagai pertimbangan untuk perancangan  pembuatan sistem serupa. 
a. Proses identifikasi tanaman pangan ini belum mampu mendefinisikan kondisi tanaman 

secara sempurna. 
b. Perancangan berikutnya diharapkan dapat menyusun struktur web menjadi lebih rapi. 
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