
1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Apel merupakan tanaman buah tahunan yang berasal dari daerah Asia Barat 

dengan iklim sub tropis. Di Indonesia apel telah ditanam sejak 1934 hingga saat ini. 

Tanaman ini dapat tumbuh dan berbuah baik di daerah dataran tinggi. Sentra produksi 

apel di Indonesia adalah Malang (Batu dan Poncokusumo) dan Pasuruan 

(Nongkojajar), Jawa Timur. Di daerah ini apel telah dibudidayakan sejak tahun 1950, 

dan berkembang pesat pada tahun 1960 hingga saat ini. Selain itu daerah lain banyak 

ditanami apel Jawa Timur (Kayumas-Situbondo, Banyuwangi), Jawa Tengah 

(Tawangmangu), Bali (Buleleng dan Tabanan), Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi 

Selatan (Malus Sylvestris Mill, 2008).

Seperti tanaman buah lainnya, tanaman apel juga rentan terkena penyakit. 

Menurut Sutopo (2013), tanaman apel  di Kecamatan Bumiaji Batu produksi nya 

menurun drastis dalam tahun ini. Padahal di Kecamatan ini adalah pemasok apel Batu 

yang cukup besar. Penurunan ini di akibatkan tanaman apel diserang hama penyakit 

berupa kutu sisik, mildu atau cabuk putih, kutu daun hijau atau Alphis pomi dan 

kumbang daun. 

Serangan hama dan penyakit tersebut dapat teratasi dengan cepat apabila 

petani mampu mengidentifikasi jenis hama dan penyakit yang menyerangnya secara 

cepat dan tepat berdasarkan pada gejala-gejala yang muncul pada tanaman apel. 

Sehingga dampak yang ditimbulkan bisa diminimalisir sedini mungkin. Dalam dunia 

komputer tindakan yang cepat dan tepat dalam mengidentifikasi hama dan penyakit 

tersebut dapat diwujudkan melalui pembuatan sistem pakar. Tujuan utama sistem 

pakar bukan untuk mengganti kedudukan seorang pakar, tapi memasyarakatkan 

pengetahuan dan pengalaman seorang pakar.

Sistem pakar (expert system) merupakan salah satu bidang pengembangan 

kecerdasan buatan (artificial intelligence). Dimana kecerdasan buatan adalah bagian 
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dari ilmu komputer yang mengupayakan komputer dapat meniru tingkah laku atau 

cara berfikir manusia.

Kemajuan teknologi informasi yang ada sekarang khususnya telepon selular, 

dapat dipergunakan sebagai sarana untuk meningkatkan pelayanan umum, salah satu 

hasil dari perkembangan teknologi selular ini adalah lahirnya telepon seluler dengan 

sistem operasi android. Android memiliki berbagai keunggulan sebagai software yang 

memakai basis kode komputer yang bisa didistribusikan secara terbuka (open source) 

sehingga pengguna bisa membuat aplikasi baru didalamnya. Oleh karena itu android 

memiliki komunitas besar untuk para pengembang aplikasi yang memperluas 

fungsionalitas dengan sistem android.

Berdasaran latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk merancang dan 

membangun sebuah sistem yang mampu mengidentifikasi hama dan penyakit 

tanaman apel berbasis android, sehingga bisa memberikan informasi secara cepat dan 

tepat kepada user guna melakukan tindakan selanjutnya. Pembuatan sistem pakar ini 

juga merupakan upaya inisiatif dan kreatif  untuk menjalankan peran manusia sebagai 

khalifah dimuka bumi untuk menjaga kelestarian lingkungan dari kerusakan yang 

disebabkan oleh kelalaian manusia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka didapatkan rumusan 

masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana merancang dan membangun sistem pakar untuk mengidentifikasi 

hama dan penyakit tanaman apel menggunakan algoritma forward chaining 

berbasis android?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah pada tugas akhir ini adalah :

1. Sistem pakar ini di buat di atas platform android.

2. Proses identifikasi didasarkan pada gejala yang nampak.

3. Sumber data didapat dari petani apel di Kecamatan Bumiaji Batu Jawa Timur.
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4. Pengembangan sistem menggunakan metode forward chainning.

1.4 Tujuan

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini yaitu :

1. Menghasilkan sistem pakar untuk mengidentifikasi hama dan penyakit 

tanaman apel menggunakan algoritma forward chaining berbasis android.

1.5 Manfaat

Manfaat dari tugas akhir ini adalah :

1. Dapat digunakan sebagai dasar rujukan pengembangan sistem pakar yang 

lebih kompleks lagi.

1.6 Metodologi

Tahap-tahap yang dilakukan dalam mengerjakan tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut :

1.6.1 Studi Literatur

Pada tahap ini dilakukan pencarian dan pengumpulan literatur-literatur berupa 

artikel, jurnal, dan wawancara dengan petani tanaman apel yang berada di Kecamatan 

Bumiaji Batu Jawa Timur.

1.6.2 Analisa Kebutuhan

Pada tahap ini peneliti melakukan analisa kebutuhan yang nantinya akan 

digunakan untuk merancang sistem yang akan dibuat. Analisa kebutuhan meliputi 

kebutuhan fungsional dan non fungsional.
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1.6.3 Implementasi 

Pada tahap implementasi rancangan dan analisa kebutuhan di aplikasikan pada 

platform android menggunakan bahasa pemograman java.

1.6.4 Pengujian

Pada tahap pengujian penulis menggunakan ujicoba secara grey box. Yaitu 

pengujian yang berfokus pada spesifikasi fungsional dari perangkat lunak, tester 

dapat mendefinisikan kumpulan kondisi input dan melakukan pengetesan pada 

spesifikasi fungsional program.

1.6.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam laporan pada tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, 

manfaat, metodologi, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang berkaitan dengan lingkup 

permasalahan. Sebagai bahan referensi terhadap pengembangan system.

BAB III PERANCANGAN DESAIN SISTEM

Bab ini menjelaskan mengenai analisis terhadap system yang akan dibangun. 

Kemudian hasil tersebut dimodelkan dalam berbagai bentuk, yakni Use Case, 

Activity Diagram, dan Class Diagram.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang hasil penelitian yang dilakukan penulis dan 

bagaimana penerapannya dalam program aplikasi. Selain itu juga membahas tentang 

pengujian program apakah sesuai dengan tujuan penelitian.
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BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari serangkaian penelitian yang dilakukan 

oleh penulis. Selain itu juga berisi saran mengenai pengembangan penelitian lebih 

lanjut.




