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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Buah apel yang dikenal berasal dari daerah subtropis ini, kini sudah 

banyak dibudidayakan di berbagai daerah. Bukti pentingnya apel terihat dari 

jumlah kultivarnya yang mencapai lebih dari 2.000 kultivar. Di Indonesia, apel 

dapat tumbuh dan berbuah baik di daerah dataran tinggi, di Malang (Batu dan 

Poncokusumo) dan Pasuruan (Nongkojajar). Sentra penanaman buah apel di dunia 

berada di Eropa, Amerika, dan Australia. Dari daerah-daerah penghasil apel masih 

jarang ditemukan kualitas dan kuantitas pada saat panen. Hal ini disebabkan oleh 

faktor teknik budidaya, kondisi lingkungan serta serangan hama dan penyakit. 

Dari ketiga faktor tersebut yang sampai sekarang menjadi masalah adalah 

gangguan hama dan penyakit. Betapa tidak, Indonesia yang beriklim tropis 

memang sangat cocok bagi perkembangbiakan hama dan penyakit sepanjang 

tahun. Serangan hama dan penyakit tentu dapat menurunkan produktivitas, bahkan 

menyebabkan gagal panen yang berpengaruh terhadap salah satu sumber devisa 

negara.  Demikian pula para petani apel yang mengalami berbagai permasalahan, 

mulai dari teknik budidaya hingga penanganan terhadap hama dan penyakit, sudah 

semestinya agar melakukan konsultasi terhadap seorang pakar guna mendapatkan 

solusi terbaik dari permasalahan tersebut agar dapat menuai hasil panen yang 

memuaskan. 

Dewasa ini perkembangan teknologi informasi sudah sedemikian pesat. 

Perkembangan yang pesat tidak hanya teknologi perangkat keras dan perangkat 

lunak saja, tetapi metode komputasi juga ikut berkembang. Salah satu metode 

komputasi yang cukup berkembang saat ini adalah adanya sistem yang mampu 

mendiagnosa mengklasifikasi suatu penyakit atau yang biasa disebut dengan 

sistem cerdas. Dengan adanya sistem cerdas ini peran seorang pakar dapat 

digantikan oleh sistem sehingga dapat meminimalisir waktu dan biaya. Oleh 

karena itu keberadaan sistem pakar dianggap penting yang dapat digunakan 

sebagai sarana konsultasi oleh para petani apel untuk mendapatkan suatu solusi 

terhadap gangguan hama dan penyakit pada tanamannya. 



2 
 

Untuk dapat mengklasifikasikan suatu hama dan penyakit pada tumbuhan 

apel ini di gunakan suatu algoritma sehingga hasilnya akan lebih akurat dan 

maksimal. Algoritma merupakan suatu metode atau cara yang bisa digunakan 

untuk pemecahan suatu masalah. Salah satu algoritma yang dapat digunakan 

adalah algoritma CART yang merupakan bagian dari algoritma Tree. Algoritma 

CART adalah metode partisi rekursif yang digunakan untuk regresi maupun 

klasifikasi.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana membangun sebuah sistem pakar yang mampu mengklasifikasi 

adanya suatu hama dan penyakit pada tanaman apel 

2. Bagaimana penerapan algoritma CART dalam klasifikasi hama dan 

penyakit pada tanaman apel 

 

1.3 Batasan Masalah 

1. Data yang digunakan adalah data-data tentang hama dan penyakit tanaman 

apel yang ada pada paguyuban kelompok tani “Bumi Jaya I” Dusun 

Banaran Kecamatan Bumiaji Kota Batu. 

2. Data diagnosa terdiri dari bentuk daun, bentuk buah, umur tanaman, 

panjang tanaman dan keadaan musim 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tugas akhir ini adalah : 

1. Membangun dan merancang sistem pakar yang mampu mendiagnosa 

adanya hama dan penyakit pada tanaman apel 

2. Mampu menerapkan algoritma CART untuk mendiagnosa hama dan 

penyakit pada tanaman apel 
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1.5 Metodologi 

    1.Studi Pustaka  

Bertujuan untuk mempelajari teori-teori dengan membaca beberapa buku dan 

literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang di ambil. Khususnya  

kajian mengenai  Algoritma CART, bagaimana cara kerjanya dalam pengolahan 

data, sistem informasi, manajemen database yang digunakan. 

1. Membuat desain dan rancangan sistem 

Setelah mencari literatur dan memahami konsep–konsep dasarnya, 

dilakukanlah perancangan terhadap konsep dasar tersebut. Analisa yang 

dilakukan adalah bagaimana keterkaitan antara konsep–konsep dasar 

tersebut dan bagaimana menyelesaikan klasifikasi Data menggunakan 

algoritma CART 

2. Mengimplementasikan desain aplikasi ke bahasa pemograman 

Pada tahap ini, desain dan rancangan yang telah dibuat pada tahap 

sebelumnya kemudian diimplementasikan ke dalam bahasa 

pemograman java dan menggunakan basis datanya Mysql. 

3. Pengujian dan analisa 

Dalam metode ini dilakukan pengujian terhadap sistem yang telah di buat. 

Hal ini di laukan guna mengetahui apakah sistem aplikasi yang telah di 

buat sudah sesuai serta untuk mengetahui keberhasilan pembuatan sistem, 

apakah memenuhi spesifikasi yang direncanakan.Apabila terdapat 

kekuranan maupun ketidak sesuaian dengan sistem maka akan dilakukan 

perbaikan sistem. 
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1.6  Sistematika Penulisan 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Berisi ulasan permasalahan sehingga dapat diangkat menjadi suatu 

kajian tugas akhir. Serta latar belakang, rumusan masalah, tujuan,  

manfaat, batasan masalah, metodologi, dan sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Membahas teori dasar yang berhubungan dengan pembuatan sistem. 

Dasar teori dari literature dan referensi yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diangkat sebagai bahan tugas akhir 

BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Menjelaskan mengenai cara kerja beserta analisa perencanaan sistem 

sesuai dengan teori-teori dasar yang ada 

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Berisi tentang pembuatan program (software), pengoperasian serta 

pengujian sistem yang dapat mendiagnosa adanya hama dan 

penyakit pada tanaman apel dengan mengunakan algoritma CART. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Merupakan kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, 

yang merupakan hasil akhir dari pembahasan masalah 

 

 

 

 

 

 


