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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 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, 
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dan selain itu juga tidak menutup kemungkinan web ini digunakan sebagai 

tambahan informasi bagi penyuluh-penyuluh pertanian. 

Tanaman pangan merupakan tanaman yang paling dibutuhkan karena 

selain dapat digunakan sebagai bahan makanan sehari-hari tanaman pangan 

juga dapat dijual langsung, tanaman pangan juga mempunyai cara pengolahan 

yang banyak, sehingga hasilnya dapat bervarias, misalnya padi, bisa diolah 

sendiri untuk bahan makanan ataupun untuk penghasilan dijual. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka dapat 

disimpulkan ada beberapa permasalahan dalam penelitian Tugas Akhir ini, 

secara garis besar yaitu sebagai berikut : 

a. Bagaimana mendesain suatu sistem pakar rule-based untuk 

mendefinisikan hama dan penyakit tanaman beserta saran penanganan 

yang akan dilakukan oleh user baik secara teknik maupun kimia. 

b. Bagaimana program atau web tersebut dapat memberikan informasi yang 

tepat, akurat, dan up to date. 

 

1.3 Batasan Masalah  

Masalah yang ditimbulkan suatu penyakit sangat luas dan beragam 

karena banyak sekali faktor luar dan dalam yag mempengaruhinya. 

Pembahasan dalam tugas akhir ini diharapkan lebih terarah, maka penulis 

melakukan pembatasan-pembatasan seperti tersebut di bawah ini : 
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a. Tanaman harus termasuk tanaman pangan di Kecamatan Nguter, yaitu: 

padi, jagung, dan ubi. 

b. Penyakit tanaman khususnya penyakit biotis hanya yang disebabkan 

jamur, virus, dan hama pengganggu. 

c. Pengendalian tanaman secara teknik (cara bercocok tanam) dan secara 

kimia. 

d. Sistem pakar ini hanya akan mendiagnosis gejala-gejala fisik yang muncul 

pada suatu tanaman, khususnya tanaman pangan dan disebabkan oleh 

jamur, virus dan hama pengganggu. 

e. Gejala-gejala penyakit pada tanaman hasil analisa user dianggap benar. 

a. Output yang dihasilkan dari web ini adalah hama dan penyakit tanaman 

beserta penanganan secara teknik dan secara kimia. 

 

1.4 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. 
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1.5 Manfaat penelitian  

Manfaat yang dapat diambil dari tugas akhir ini adalah : 

a. Memudahkan user atau petani yang masih awam khususnya dalam 

pertanian melalui sistem internet atau online, sehingga bisa memberi 

penanganan yang tepat pada tanaman pangan. 

 

b. Dapat memberi informasi petani untuk penanganan tanaman, orang awam 

sebagai acuan, dan memudahkan petugas pertanian menyampaikan 

informasi tanaman pangan serta bagi siapapun tentang penanganan tanaman 

pangan sehingga bisa lebih bermanfaat. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan Tugas Akhir ini dibagi dalam lima bab, tiap bab 

terdiri atas beberapa sub bab, secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab I berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab II berisi pembahasan secara terperinci mengenai metode maupun 

teori-teori yang digunakan sebagai landasan untuk melakukan penelitian. 

BAB III  PERANCANGAN SISTEM 

 Bab III berisi membahas desain sistem, berisi tentang analisa 

permasalahan yang mendasari pembuatan program sistem pakar, modul-



5 

 

 

modul pembuatan sistem pakar serta pembahasan desain web yang 

digunakan. 

BAB IV  HASIL PERANCANGAN DAN PEMBAHASAN  

Bab IV berisi menunjukkan hasil pengujian dari perancangan web sistem 

pakar di sertai dengan analisa sehingga didapatkan bukti kuat dari 

hipotesisi yang dilakukan. 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab V menguraikan kesimpulan tugas akhir dan saran-saran sebagai bahan 

pertimbangan pengembangan penelitian lebih lanjut. 

 


