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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sistem pakar merupakan bagian dari kecerdasan buatan yang dirancang 

untuk menirukan keahlian seorang pakar dalam menjawab pertanyaan dan 

menyelesaikan suatu permasalahan baik di bidang kesehatan, bisnis, ekonomi 

dan sebagainya. Sistem pakar merupakan program komputer yang mampu 

menyimpan pengetahuan dan kaidah seorang pakar yang khusus. Sistem 

pakar sangat membantu untuk pengambilan keputusan, dimana sistem pakar 

ini dapat mengumpulkan dan menyimpan pengetahuan dari seorang atau 

beberapa orang pakar dalam suatu basis pengetahuan (knowlegde base) dan 

menggunakan sistem penalaran yang menyerupai seorang pakar dalam 

memecahkan masalah. Jadi, sistem pakar ini dapat memecahkan suatu 

masalah tertentu karena sudah menyimpan pengetahuan secara keseluruhan 

(Naser dan Zaiter, 2008).  

Natural Language Processing (NLP), merupakan salah satu cabang 

ilmu kecerdasan buatan yang berkenaan dengan “Natural Language” yakni 

bahasa yang digunakan sehari-hari oleh manusia. Sehingga penggunaan NLP 

dikenal luas untuk mengatasi natural language untuk keperluan computer 

manipulation. Dari hal yang termudah untuk menghitung frekuensi suatu kata 

ketika digunakan saat menulis dengan gaya menulis yang berbeda, hingga 

penggunaan NLP digunakan untuk “mengerti” saat berkomunikasi dengan 

manusia dan memberikan respon kepada mereka [Bird, Klein dan Kloper, 

2009]. 

Metode klasifikasi Naive Bayes merupakan teknik prediksi berbasis 

probabilitas sederhana yang berdasar pada penerapan teorema Bayes atau 

aturan Bayes dengan asumsi independensi (ketidaktergantungan) yang kuat 

(naif). Dengan kata lain metode adalah model yang digunakan adalah “model 

fitur independen” karena sebuah fitur pada data tidak berkaitan dengan ada 

atau tidaknya fitur lain dalam data yang sama. 
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Tanaman Tomat merupakan salah satu tanaman komoditas holtikultura 

yang sangat potensial untuk dikembangkan, karena mempunyai nilai ekonomi 

cukup tinggi dan potensi ekspor besar. Namun demikian banyak kendala yang 

dihadapi dalam upaya peningkatan produksi tanaman satu ini, antara lain 

mahalnya harga bibit, besarnya biaya produksi yang disebabkan oleh 

penggunaan pestisida dan pupuk berlebihan, dan gangguan organisme 

pengganggu tumbuhan yang dapat menggagalkan panen. Namun yang utama 

penentuan hama dan penyakit tanaman pada tanaman tomat sering menjadi 

permasalahan bagi petani. 

Pada penelitian terdahulu dengan judul “Sistem Pakar Diagnosa 

Penyakit Tanaman Padi Berbasis Web Dengan Forward dan Backward 

Chaining” [Setiawan, 2009] menjelaskan penerapan sistem pakar untuk 

diagnosa Tanaman Padi menggabungkan Metode Rule-Based Forward dan 

Backward Chaining. Pada penelitian lain mengenai “Sistem Pakar Untuk 

Mengidentifikasi Penyakit Pada Sayuran” [Yulsilviana dan Merdekawati, 

2012], peneliti tersebut menggunakan gabungan metode Forward Chaining 

dan Certainly Factor untuk mengidentifikasi penyakit pada seluruh tanaman 

sayur. Dari penelitian-penelitian tersebut, penulis temui gejala dari hama dan 

penyakit sudah sudah tersedia dalam daftar untuk dipilih pengguna sehingga 

saat diagnosa pengguna tinggal memilih daftar gejala-gejala yang sesuai. 

Sistem pakar diagnosa ini menggunakan rujukan dari beberapa buku 

yang berkaitan dengan Tanaman Tomat, yakni; “Penyakit-penyakit Tanaman 

Holtikultura di Indonesia” Karangan Haryono Semangun, “Pedoman 

Bertanam Tomat” karya Tim Bina Karya Tani, dan “Untung Berlipat 

Budidaya Tomat di Berbagai Media Tanam” karangan Emi Fitriani, S.P 

sebagai referensi data training sistem pakar hama dan penyakit pada tomat 

karena di buku tersebut dijelaskan secara baik gejala serta diagnosanya. 

Sehingga memberi informasi yang jelas ke pengguna saran-saran yang akurat 

untuk menanggulangi hama dan penyakit selain penggunaan pestisida yang 

berlebihan. Dengan menggunakan Kalsifikasi Naive Bayes dan penggunaan 

fitur Natural Languange Processing diharapkan bisa memberikan 



3 
 

kemudahan serta diagnosa hama dan penyakit tanaman tomat secara tepat dan 

mudah digunakan oleh pengguna awam. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah yang terdapat pada tugas 

akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana mengimplementasikan aturan-aturan berdasarkan buku-buku 

referensi tentang hama dan penyakit pada tanaman tomat yakni 

“Penyakit-penyakit Tanaman Holtikultura di Indonesia” karangan 

Haryono Semangun, “Pedoman Bertanam Tomat” karya Tim Bina Karya 

Tani, dan “Untung Berlipat Budidaya Tomat di Berbagai Media Tanam” 

karangan Emi Fitriani, S.P sebagai referensi data training sistem pakar 

hama dan penyakit pada tomat? 

2. Bagaimana mengimplementasikan fitur Natural Languange Processing 

untuk preprocessing klasifikasi gejala-gejala dari masukan pengguna? 

3. Bagaimana membuat sistem pakar hama dan penyakit pada tomat 

menggunakan metode Naive Bayes? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tugas akhir ini bertujuan untuk : 

1. Membuat aplikasi yang mampu mendiagnosa hama dan penyakit pada 

tanaman tomat menggunakan metode Naive Bayes berdasar buku -buku 

referensi tentang hama dan penyakit pada tanaman tomat yakni 

“Penyakit-penyakit Tanaman Holtikultura di Indonesia” karangan 

Haryono Semangun, “Pedoman Bertanam Tomat” karya Tim Bina Karya 

Tani, dan “Untung Berlipat Budidaya Tomat di Berbagai Media Tanam” 

karangan Emi Fitriani, S.P. 

2. Mengukur pengaruh penambahan fitur Natural Language Processing 

terhadap tingkat akurasi sistem pakar yang gejalanya di isi oleh pengguna 

sendiri secara esai. 
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1.4 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa batasan masalah yang diangkat 

sebagai parameter pengerjaan tugas akhir ini diantaranya sebagai berikut : 

1. Sistem ini dibatasi hanya untuk menentukan probabilitas hama atau 

penyakit yang menyerang tanaman tomat berdasarkan jawaban yang 

diberikan pengguna secara esai terhadap pertanyaan yang diajukan oleh 

sistem. 

2. Tingkat akurasi diagnosa sistem pakar ini berdasar jawaban esai dari 

pengguna, jadi jawaban harus rinci dan jelas.  

3. Metode analisis yang digunakan untuk klasifikasi adalah Naive Bayes. 

4. Sistem melakukan diagnosa hama dan penyakit pada tanaman tomat 

dilihat dari gejala-gejala fisik tanaman sesuai masukkan pengguna. 

Seperti; keadaan daun, batang, buah, dan keseluruhan tanaman. 

5. Penentuan jenis hama dan penyakit berdasakan dari buku ; 

a. “Penyakit-penyakit Tanaman Holtikultura di Indonesia” karangan 

Haryono Semangaun. 

b. “Pedoman bertaman Tomat” karangan Tim Bina Karya Tani. 

c. “Untung Berlipat Budidaya Tomat di Berbagai Media Tanam” 

karangan Emi Fitriani, S.P.  

6. Preprocessing pada untuk jawaban pengguna menggunakan fitur Natural 

Language Processing (Case Folding, Tokenizing, Filtering, Synonim & 

Stemming) 

 

1.5 Metodologi 

Untuk mencapai tujuan yang dinginkan dari penelitian ini, maka penulis 

melakukan beberapa metodologi antara lain ; 

1. Studi Literatur 

a. Mempelajari dan menggunakan fitur-fitur Natural Languange 

Processing dan mengimplementasikan pada Bahasa Pemograman 

Java. 

b. Mempelajari gejala-gejala hama dan penyakit pada tanaman tomat 

berdasarkan referensi buku-buku yang tersebut diatas. 
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2. Pengumpulan Data 

a. Membuat daftar hama dan penyakit tanaman tomat beserta solusinya 

dari referensi buku-buku yang tersebut diatas. 

b. Membuat data latih dari daftar hama dan penyakit tanaman tomat. 

3. Perancangan dan Implementasi 

a. Membuat bagan dan arsitektur sistem berupa diagram atau flowchart 

dari sistem pakar yang akan dibuat. 

b. Membuat dan mengimplementasikan sistem pakar menggunakan 

bahasa pemrograman Java. 

c. Mengimplementasikan fitur Natural Languange Processing pada 

sistem pakar yang dibuat. 

d. Mengimplementasikan data training yang telah dibuat. 

4. Pengujian dan Dokumentasi 

Pada tahap ini peneliti melakukan pengujian terhadap sistem yang telah 

dibuat dan melakukan revisi bila diperlukan. Pengujian ini dilakukan 

untuk menentukan tingkat kesesuaian teori dan tujuan dari dibuatnya 

sistem yakni mengukur tingkat efisiensi penggunaan fitur Natural 

Language Processsing pada sistem pakar. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan pada tugas akhir ini sebagai berikut : 

BAB I.  PENDAHULUAN 

Berisi penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, 

batasan masalah, metodologi dan sistematika pembatasan yang digunakan 

untuk melakukan penelitian tugas akhir ini. 

BAB II.  LANDASAN TEORI 

Berisi tentang teori-teori yang melandasi tugas akhir ini. Memuat 

berbagai materi yang diperlukan untuk mendasari pemahaman pada bagian-

bagian selanjutnya dan yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dari 

penelitian ini. 
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BAB III.  ANALISA DAN PERANCANGAN DESAIN 

Berisi tentang desain perancangan tentang sistem yang akan dibangun 

dan digunakan, serta prinsip kerja dari sistem secara keseluruhan. 

BAB IV.  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Berisi hasil implementasi dan pengujian sistem dari hasil hasil analisa 

dan perancangan pada bab sebelumnya. 

BAB V.  KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi kesimpulan dan saran yang didapatkan dari hasil penelitian yang 

dilakukan selama pelaksanaan tugas akhir. 


