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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memasuki era globalisasi yang semakin maju, banyak terdapat jenis

penyakit pada manusia maupun tumbuhan. Akan tetapi kali ini penulis akan

membahas tentang penyakit pada tumbuhan khususnya tumbuhan pohon cengkeh.

Karena di lingkuhan penulis banyak yang mempunyai kebun cengkeh dan masih

banyak juga petani cengkeh yang belum mengetahui jenis – jenis penyakit pohon

cengkeh dan cara mengatasinya. Untuk mempermudah para petani dalam

mendeteksi jenis – jenis penyakit pohon cengkeh maka penulis membuat aplikasi

system pakar berbasis android. Karena pada zaman sekarang sudah banyak yang

memakai android bahkan para petani cengkeh. Pemahaman pengetahuan

mengenai gangguan pohon cengkeh memerlukan adanya upaya- upaya yang

preventif dan promotif untuk mencegah secara dini. Karena semakin dini

gangguan pada pohon cengkeh terdeteksi maka hasil panen akan lebih bagus dan

melimpah[1], oleh karena itu penulis memilih penyakit cengkeh karena di daerah

penulis banyak petani cengkeh, untuk itu penulis membuat aplikasi ini agar panen

cengkeh di daerah penulis lebih bagus dan melimpah dan untuk mempermudah

merawat cengkeh itu sendiri.

Untuk memudahkan petani untuk berkonsultasi dengan pakar tumbuhan

maka dapat di buat sebuah teknologi  yang dapat menggantikan peran seorang

pakar tumbuhan. Teknologi ini nantinya dapat membantu para petani mengetahui

diagnosa gangguan yang di alami pohon cengkeh. Dengan berkembangnya

teknologi saat ini , untuk membuat proses pendeteksian secara dini gangguan pada

pohon cengkeh semakin di permudah. Kemampuan android saat ini dalam

mengolah informasi dan pengetahuan sudah tidak di ragukan lagi, hal ini terlihat

dengan banyaknya bidang keilmuan, salah satu contoh bidang keilmuan itu adalah

sistem pakar.

Sistem pakar adalah aplikasi berbasis computer yang digunakan untuk

menyelesaikan maslah sebagaimana yang dipikirkan oleh pakar. Sistem pakar

dibuat pada wilayah pengetahuan tertentu untuk suatu kepakaran tertentu yang
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mendekati kemampuan manusia di salah satu bidang. Sistem pakar mencoba

mencari solusi yang memuaskan sebagaimana yang dilakukan oleh seorang pakar,

selain itu sistem pakar juga dapat memberikan penjelasan terhadap langkah yang

diambil dan memberikan alasan atas saran atau kesimpulan yang

ditemukannya[2].

Terdapat metode sistem pakar diantaranya Dempster-Shafer. Teori

Dempster-Shafer pertama kali di perkenalkan ole Arthur P. Dempster dan  Gleen

Shafer, yang melakukan percobaan ketidak pastian dengan range probabilities

daripada sebagai probabilitas tunggal untuk mencari peluang dari nilai ketidak

pastian. Range probabilities itu sendiri adalah jarak untuk mengukur tingkat

terjadinya kejadian yang ada. Kemudian pada tahun 1976 Shafer

mempublikasikan teori Dempster pada buku yang berjudul Mathematichal Theory

of Evident. Teori Dempster-Shafer merupakan teori matematuka dari evidence.

Teori tersebut dapat memberikan sebuah cara untuk menggabungkan evidence

dari beberapa sumber dan mendatangkan atau memberikan tingkat kepercayaan

(direpresentasikan melalui fungsi kepercayaan) dimana mengambil dari seluruh

evidence yang tersedia. Pakar mengambil nilai densitas dari pohon cengkeh yang

sudah di uji dan mendapatkan nilai kepastian dari gejala penyakit pohon cengkeh

tersebut[3].

Sistem pakar yang merupakan progam penalaran seorang pakar dengan

keahlian pada suatu wilayah pengetahuan tertetntu, akan lebih terasa efektif dan

efisien apabila pengguna dapat dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi

dimanapun dan kapanpun. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan database

yang responsive, yang dapat diakses 24 jam melalui android, dengan

menggunakan metode Dempster-Shafer yang menyimpulkan bahwa sistem pakar

yang di bangun dapat memberikan hasil beserta tingkat kebenarannya berdasarkan

nilai kepercayaan yang dimiliki oleh gejala tiap masing-masing penyakit, proses

pelacakan kesimpulan untuk memperoleh suatu keputusan terkadang sering

mengalami factor penghambat. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan

terhadap pengetahuan yang menyebabkan proses penentuan kesimpulan juga

mengalami perubahan. Peristiwa ini dalam sistem pakar disebut sebagai faktor

ketidakpastian. Metode Dempster-shafer merupakan metode penalaran non
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monotonis yang digunakan untuk mencari ketidakkonsistenan akibat adanya

penambahan maupun pengurangan fakta baru yang akan merubah aturan yang

ada, sehingga metode Dempster-Shafer memungkinkan seseorang aman dalam

melakukan pekerjaan seorang pakar, sekaligus dapat mengetahui probabilitas atau

prosentase dari penyakit yang mungkin di derita pohon cengkeh. Pemanfaatan

sistem pakar ini untuk mendeteksi penyakit pohon cengkeh dengan teorema

Dempster-Shafer untuk mencari besarnya nilai kepercayaan gejala dan faktor

resiko tersebut terhadap kemungkinan tingkat resiko terkena penyakit.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas maka penulis mengambil

metode Dempster-Shafer karena banyak studi kasus yang sama yang

menggunakan metode Dempster-Shafer seperti penyakit pada tanaman kelapa

sawit, tanaman cabai, tanaman manga. Penulis dalam penelitian ini di bantu oleh

Dinas pertanian kehutanan dan perkebunan Trenggalek dan di bantu juga oleh

para petani yang sudah berpengalaman dan juga dari referensi jurnal-jurnal

tentang penyakit cengkeh yang sudah ada. Penulis membuat penelitian dan

menuangkan dalam bentuk tugas akhir dengan judul “APLIKASI SISTEM

PAKAR UNTUK MENDETEKSI PENYAKIT PADA POHON CENGKEH

MENGGUNAKAN METODE DEMPSTER-SHAFER BERBASIS ANDROID”.

1.2 Rumusan Masalah

Berikut rumusan masalah pada penelitian ini adalah membuat sistem

pakar yang mampu mendeteksi penyakit pada pohon cengkeh secara dini

dengan parameter gejala – gejala yang di timbulkan oleh penyakit pada pohon

cengkeh menggunakan metode Dempster-Shafer berbasis android sehingga

dapat membantu para petani untuk bisa mendapatkan solusi penyembuhan

secara optimal

1.3 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam menyusun Tugas Akhir ini adalah

menghasilkan aplikasi system pakar berbasis Android dalam mendeteksi

penyakit pada pohon cengkeh dengan menerapkan metode Dempster-Shafer.
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1.4 Batasan masalah

a. Aplikasi ini dirancang untuk smartphone yang berbasis android.

b. Jenis gangguan yang terdeteksi di sebabkan oleh penyakit.

1.5 Metodologi

a. Studi Pustaka dan Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan dan

mempelajari berbagai konsep yang berhubungan dengan tugas akhir.

Proses tersebut dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai literature.

Literatur yang digunakan meliputi buku referensi, dokumentasi, internet,

jurnal dan aplikasi yang sejenis.

b. Analisa dan Perancangan Sistem

Tahap ini merupakan tahapan untuk melakukan analisa data, konsep yang

telah terkumpul dan membuat desain aplikasi.

c. Kebutuhan Sistem

a. Materi tentang penyakit pohon cengkeh

Meliputi : jenis – jenis penyakit dan cara pengendalian pada pohon

cengkeh.

b. Android studio

IDE yang di gunakan untuk membuat aplikasi android

c. Sqlite

Database SQL embedded

d. Implementasi Sistem

Tahap ini merupakan tahapan untuk mengimplementasikan hasil

rancangan yang sudah dibuat ke dalam source code menggunakan java (

android) untuk membangun aplikasi yang dapat di gunakan oleh pengguna

android

e. Uji Coba dan Evaluasi

Tahap ini merupakan tahapan uji coba terhadap implementasi yang

dilakukan, apakah progam telah berjalan dengan benar dengan

membandingkan 10 pohon cengkeh yang berpenyakit dan telah di periksa
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oleh pakar apakah keputusan seorang pakar dengan sistem pakar hasilnya

sama atau berbeda.

f. Pembuatan Laporan

Pada tahap ini dilakukan penyusunan laporan sebagai dokumentasi dari

pengerjaan tugas akhir. Dokumentasi dibuat agar memudahkan

pengembangan sistem di kemudian hari.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan penelitian ini disusun menjadi beberapa bab

sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, perumusan

masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi penelitian dan sistematika

penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini dijelaskan beberapa teori yang berkaitan dengan permasalahan

yang dibahas sebagai dasar pemikiran. Permasalahan tersebut yaitu sistem

pakar, penyakit pohon cengkeh dan dempster shafer.

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

Bab ini membahas analisis dan perancangan sistem, analisis sistem meliputi

arsitektur sistem, deskripsi produk, analisis kebutuhan fungsional, analisis

kebutuhan non fungsional, use case dan use case skenario, sedangkan

perancangan sistem meliputi activity diagram, sequence diagram, class

diagram dan perancangan antarmuka.

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Pada bab ini membuat implementasi meliputi implementasi sistem dan

implementasi aplikasi, hasil pengujian aplikasi meliputi skenario pengujian,

hasil pengujian dan pengujian fungsional.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari sistem yang dibuat serta saran untuk

kepentingan lebih lanjut.


