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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tanaman Tebu merupakan tanaman yang saat ini memiliki nilai ekonomi 

yang tinggi. Tanaman tebu juga merupakan bahan baku pembuatan gula. Apalagi 

kebutuhan gula di Indonesia selalu meningkat tiap tahunnya[1]. Namun saat ini 

produktivitas tanaman tebu mengalami penurunan kualitas yang terlihat dari 

rendahnya randemen gula pada batang tebu. Penurunan kualitas disebabkan tingkat 

randemen gula yang pada tahun 2014  hanya bisa mencapai sekitaran 7% saja. 

Sedangkan pada jaman dahulu kualitas randemen gula Indonesia mencapai 11% 

[2]. Padahal randemen gula merupakan kunci utama untuk menghasilkan kualitas 

gula terbaik. Salah satu kendala yang menyebabkan tingkat produktivitas menurun 

pada tanaman tebu adalah adanya serangan penyakit yang sering terjadi pada 

tanaman tebu.    

Perkembangan teknologi dan informasi saat ini sangat pesat apalagi banyak 

perangkat lunak yang membantu dan memudahkan pekerjaan manusia. Salah satu 

perangkat lunak yang saai ini dibutuhkan adalah sistem pakar. Sistem pakar adalah 

sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer yang 

dirancang untuk memodelkan kemampuan menyelesaikan masalah seperti 

layaknya seorang pakar[2]. 

Sistem pakar   juga  memiliki  beberapa  kelemahan,  basis  kemampuan  

sistem  hanya terfokus  pada  data  yang  dimasukkan  tanpa  adanya  faktor  

pengalaman  seperti  yang dimiliki oleh ahli. Sistem tersebut hanya mendiagnosa 

dari gejala yang dimasukkan dan akan  menimbulkan  masalah  baru  bila  pada  

gejala-gejala  yang  dimasukkan  terdapat gejala yang tidak  sesuai  dengan suatu 

jenis penyakit. Hal ini akan mengakibatkan hasil diagnosa sementara yang telah 

diperoleh menjadi salah[8].  

Kesalahan ini terjadi karena kemampuan sistem dalam mendiagnosa suatu 

gejala masih  terdapat  ketidakpastian yang  dapat  menyebabkan  kemungkinan 

kesalahan  diagnosa  dan  kesalahan  pada aplikasi. Maka dari itu sistem pakar 

membutuhkan sebuah metode untuk mendiagnosa gejala penyakit dengan metode 

kepastian atau metode certainty factor. Metode certainty factor merupakan  metode  

yang mendefenisikan  ukuran  kepastian  terhadap  suatu fakta  atau  aturan,  untuk  
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menggambarkan  tingkat keyakinan  pakar  terhadap  masalah  yang  sedang 

dihadapi, dengan menggunakan metode certainty factor  ini dapat menggambarkan 

tingkat keyakinan pakar. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis membangun aplikasi untuk 

mendiagnosa  penyakit tanaman tebu dan cara pencegahan agar para petani dan 

pengusaha tebu mudah mengatasi permasalahan dalam budidaya tebu agar 

menghasilakan kualitas tebu yang baik. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan dalam penulisan 

ini adalah: 

1. Bagaimana membangun sistem pakar  untuk mendiagnosa penyakit tanaman 

tebu dan cara pencegahan menggunakan metode certainty factor? 

2. Bagaimana  hasil pengujian dari sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit 

tanaman tebu dan cara pencegahan menggunakan metode certainty factor? 

1.3 Batasan Masalah 

Agar permasalahan yang dirumuskan dapat lebih fokus, maka pada penelitian ini: 

1. Perancangan sistem pakar ini hanya untuk mendiagnosa penyakit tanaman tebu 

dan cara pencegahan. 

2. Nilai CF untuk setiap gejala didapat dari  Ibu Ari Kristini selaku pengamat 

penyakit tanaman tebu di Badan Pusat Penelitian Perkebunan Gula indonesia di 

pasuruan.  

3. Pengembangan sistem pakar rmenggunakan metode certainty factor. 

4. Hanya mendiagnosa penyakit tanaman tebu dan cara pencegahan yang sering 

terjadi pada tanaman tebu. 

5. Penyakit tanaman tebu yang didiagosa hanya 4 penyakit tanaman yang paling 

sering merugikan petani dan paling sering menyerang tanaman tebu.  

6. Aplikasi ini diimplementasikan berbasis web.  

7. Database yang digunakan MySql. 

8. Menggunakan bahasa pemrograman PHP. 
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1.4 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Membangun sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit tanaman tebu dan cara 

pencegahan dengan metode certainty factor. 

2. Mengetahui hasil pengujian sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit tanaman 

tebu dan cara pencegahan dengan metode certainty factor. 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

Pada tahap metodologi ini, dijelaskan tentang langkah – langkah dalam pembuatan 

sistem. Metode yang dilakukan dalam penelitian memiliki beberapa tahapan yaitu 

studi literatur, pengumpulan data, analisa dan perancangan sistem, implementasi 

sistem, pengujian sistem, dan pembuatan laporan.  

 

1. Studi literatur 

Pada tahap studi literature bertujuan untuk mengumpulkan data dari jurnal, paper, 

buku referensi, dan dokumen dari internet yang berkaitan dengan penelitian yang 

mengenai sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit tanaman tebu dan cara 

pencegahan dengan metode certainty factor. 

2. Pengumpulan Data 

Pada tahap pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara terhadap pihak 

P3GI (Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia) yang ada di pasuruan. 

3. Analisa dan Rancangan Sistem 

Pada tahap analisa dan perancangan sistem bertujuan untuk menentukan semua 

kebutuhan yang diperlukan untuk pembuatan sistem sedangkan dalam perancangan 

sistem berdasarkan pengumpulan data dan analisa kebutuhan yang dibutuhkan oleh 

sistem dengan menjelaskan desain sistem dengan metode certainty factor sebagai 

metode untuk mendiagnosa penyakit tanaman tebu dan cara pencegahan. 

4. Implementasi Sistem 

Implementasi sistem dilakukan dengan mengacu pada perancangan sistem. Pada 

tahap implementasi dijelaskan proses pembuatan sistem menggunakan metode 

certainty factor dan bahasa pemrograman PHP dan MySql sebagai databasenya. 
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5. Pengujian Sistem 

Pengujian sistem digunakan untuk mengetahui sistem berjalan sesuai kebutuhan 

yang diharapkan. Dalam pengujian ini dilakukan pengujian validasi (blackbox) dan 

pengujian akurasi. Pengujian blackbox dilakukan untuk mengetahui kesesuaian 

kebutuhan dengan kinerja sistem, pengujian akurasi digunakan untuk mengetahui 

performa sistem pakar dalam rekomendasi dengan perbandingan pengujian data 

secara manual dengan pengujian data sistem. 

 

6. Pembuatan Laporan 

Pada tahap ini dilakukan penulisan laporan sebagai bahan evaluasi untuk 

pengembangan sistem aplikasi selanjutnya. 

 

1.6 SistematikaPenulisan 

Tugas akhir ini disusun dalam laporan yang dibagi secara sistematika menjadi lima 

bab, adapun ringkasannya adalah: 

BAB  I   : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, metode yang digunakan serta sistematika penulisan. 

 

BAB II  : LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang teori-teori mengenai sistem pakar untuk mendiagnosa 

penyakit pada tanaman tebu, sebagai dasar yang mendukung dalam penyelesaian 

tugas akhir. 

 

BAB III  : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini menjelaskan bagaimana merancang sistem, mendesain dan membangun 

sistem  pakar untuk mendiagnosa penyakit tanaman tebu dan cara pencegahannya. 

 

BAB IV  : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini membahas mengenai penggunaan sistem yaitu merupakan hasil 

perancangan dengan menggunakan data yang dibutuhkan dan pengujian dari 

program yang telah dibuat. 
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BAB V   : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan pada bab – bab sebelumnya, 

yang digunakan untuk pegembangan sistem selanjutnya. 

 

 


