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BAB III

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1. Analisa Sistem

Sistem pakar (expertsistem) adalah sistem yang berusaha mengadopsi 

pengetahuan manusia ke komputer, agar komputer dapat menyelesaikan masalah 

seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli. Sistem pakar yang baik dirancang 

agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan tertentu dengan meniru kerja dari 

para ahli. 

Dengan sistem pakar ini, orang awampun dapat menyelesaikan masalah 

yang cukup rumit yang sebenarnya hanya dapat dilakukan oleh para ahli. Bagi 

para ahli, sistem pakar ini juga akan membantu aktivitasnya sebagai asisten yang 

sangat berpengalaman.

Agar pengetahuan dapat digunakan dalam sistem, maka pengetahuan dari 

seorang pakar harus direpresentasikan dalam format tertentu yang kemudian 

dihimpun dalam suatu basis pengetahuan. Basis pengetahuan tersusun atas dua 

elemen dasar, yaitu fakta yang merupakan informasi tentang obyek dalam area 

permasalahan tertentu dan aturan yang merupakan informasi tentang cara 

bagaimana memperoleh fakta baru dari fakta yang telah diketahui.

Sistem pakar identifikasi penyakit dan hama tanaman apel bertujuan untuk 

memudahkan kerja ahli pakar dan memudahkan petani apel mengetahui penyakit 

dan hama apa saja yang menyerang tanaman apel mereka.

3.1.1 Analisa Kebutuhan

Pada sistem pakar identifikasi hama dan penyakit tanaman apel ini 

membutuhkan sebuah device android yang nanti nya akan mendukung 

penggunaan aplikasi tersebut serta membutuhkan eclipse sebagai IDE yang 

digunakan dalam coding aplikasi android.
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a. Kebutuhan Fungsional

Analisis kebutuhan fungsional menggambarkan proses kegiatan yang 

akan diterapkan dalam sebuah sistem dan menjelaskan kebutuhan yang 

diperlukan sistem agar sistem dapat berjalan dengan baik serta sesuai dengan 

kebutuhan (Munawar, 2005). 

Dalam melakukan analisis dengan berorientasi objek menggunakan Use 

Case Diagram adalah menentukan aktor atau pengguna sistem terlebih dahulu. 

Aktor menampilkan peran yang dilakukan pengguna (user) pada sistem.

Kemampuan aktor dalam sistem ini adalah :

1. Dapat membuka dan melihat menu home sebagai halaman pembuka 

aplikasi.

2. Dapat melakukan pemilihan list view gejala dan penyakit pada menu 

diagnosa.

3. Dapat membuka dan melihat menu help sebagai isi aturan 

penggunaan aplikasi.

b. Kebutuhan Nonfungsional

Untuk membangun suatu sistem pakar hama dan penyakit tanaman apel 

mempunyai kebutuhan fungsional yaitu :

1. Android SDK (Software Development Kit), paket instalasi JDK (Java 

Development Kit). Untuk instalasi java pada program tersebut.

2. Smartphone beroperasi sistem android sebagai implementasi aplikasi 

android.

3. Intalasi Eclipse sebagai IDE yang kita gunakan dalam coding aplikasi 

android.

4. Serta aplikasi yang mendukung proses penulisan seperti Open Office.

3.2 Analisis Prosentase dengan Probabilitas Klasik

Probabilitas merupakan suatu cara kuantitatif yang berhubungan dengan 

ketidakpastian yang telah ada (Arhami, 2005:137). Rumus umum untuk 

probabilitas klasik didefinisikan sebagai peluang P(A) dengan n adalah banyaknya 
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kejadian, n(A) merupakan banyaknya hasil mendapatkan A. Maka frekuensi 

relatif terjadinya A adalah (Arhami, 2005:138):

P (A) = 
( )

Dimana :

A : Gejala penyakit

P (A) : Peluang gejala penyakit

n : Total banyaknya gejala per penyakit

n (A) : Banyaknya hasil mendapatkan A

Rumus probabilitas klasik ini digunakan untuk mendapatkan nilai 

prosentase jenis hama dan penyakit yang didapat dari perhitungan probabilitas 

tiap gejala. Adapun contoh perhitungan prosentase hama dan penyakit tanaman 

adalah sebagai berikut: Hama Kutu Hijau mempunyai 5 kemungkinan gejala yang 

tampak. Angka yang muncul adalah 1 sampai dengan 5. Berdasarkan probabilitas 

klasik, maka diasumsikan bahwa ada 5 kemungkinan hasil kejadian dengan nilai 

probabilitas yang sama untuk tiap gejala.

P (A) =  
( )

= 0,2

Untuk mendapatkan prosentase pada tiap gejala, maka nilai probabilitas 

tersebut dikalikan 100%, sehingga hasilnya adalah: 0,2 x 100% = 20%

Nilai di atas menunjukkan prosentase probabilitas tiap gejala. Jika dalam 

proses identifikasi muncul 4 gejala dari total 5 gejala pada hama Kutu Hijau, 

maka prosentase probabilitas tiap gejala tersebut dikalikan dengan jumlah gejala 

yang muncul, maka hasilnya adalah: 4 x 20% = 80%. Nilai 80% tersebut 

menunjukkan prosentase kemungkinan hama Kutu Hijau berdasarkan pada gejala 

yang muncul. Perhitungan di atas dapat disederhanakan dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut:

Prosentase penyakit = x 100 %

= x 100% 

= 80%



26

3.3. Perancangan Sistem

Didalam perancangan desain sistem pakar identifikasi hama dan penyakit 

tanaman apel  terdapat algoritma forward chaining yang algoritmanya bersadarkan 

informasi masukan dan selanjutnya menggambarkan kesimpulan sesuai fakta.

3.3.1 Use Case Diagram

Didalam pemodelan usecase diagram sistem pakar identifikasi hama dan 

penyakit tanaman apel secara umum menggambarkan masukan, proses, dan 

keluaran sistem. User berhak untuk mengakses semua informasi tentang home, 

diagnosa dan help yang di dapat oleh user sehingga dapat diketahui tanaman apel 

tersebut teridentifikasi oleh penyakit apa saja.

Gambar 3.1 Use Case Diagram

1. Proses View Home

Pada proses view home user dapat melihat halaman home 

sebagai tampilan halam utama pada aplikasi.

2. Proses Diagnosa 

Pada proses diagnosa user dapat melihat halaman diagnose dan 

user juga dapat menggunakan aplikasi dengan cara memilih list 

gejala atau penyakit yang telah disediakan oleh aplikasi. 
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3. Proses View Help

Pada proses view help user dapat melihat halaman help yang 

berisi tata cara pengunaan aplikasi.

3.3.2 Activity Diagram

Activity diagram adalah representasi grafis dari seluruh tahapan alur 

kerja. Activity diagram menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang 

sedang dirancang, bagaimana masing-masing alir berawal, decision yang mungkin 

terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. Activity diagram juga dapat 

menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. 

Activity diagram merupakan state diagram khusus, di mana sebagian besar state 

adalah action dan sebagian besar transisi di-trigger oleh selesainya state 

sebelumnya (internal processing). Oleh karena itu activity diagram tidak 

menggambarkan behaviour internal sebuah sistem (dan interaksi antar subsistem) 

secara eksak, tetapi lebih menggambarkan proses-proses dan jalur-jalur aktivitas 

dari level atas secara umum.

Didalam pemodelan activity diagram sistem pakar identifikasi hama dan 

penyakit tanaman apel secara umum menggambarkan hubungan user dengan 

keluaran sistem. User berhak untuk mengakses semua informasi tentang home, 

diagnosa dan help yang di dapat oleh user sehingga dapat diketahui tanaman apel 

tersebut teridentifikasi oleh penyakit apa saja.
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3.3.3 Activity Home

Gambar 3.2 Activity Diagram Home

Pada proeses ini user melakukan pemilihan menu home kemudian sistem 

akan menerima dan menampilkan halaman home aplikasi.

3.3.4. Activity Diagnosa

Gambar 3.3. Activity Diagnosa

Pada proses ini user melakukan pemilihan menu diagnosa kemudian 

sistem akan menampilkan halaman diagnosa yang berisi list view gejala dan 
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penyakit tanaman apel. User berhak memilih salah satu gejala atau penyakit 

tanaman apel dan sistem akan menampilkan hasil dari salah satu pilihan dari user.

3.3.5. Activity Help

Gambar 3.4. Activity Help

Pada proses ini user dapat memilih menu help untuk mengetahui cara 

penggunaaan aplikasi dan sistem akan menampilkan halaman help.

3.4. Pembentukan Aturan

Aturan dibuat berdasarkan database yang telah dibuat sebelumnya. 

Pembentukan aturan ini divisualisasikan dalam bentuk tabel. Tabel 3.1 dan Tabel 

3.2 berikut menjelaskan penyakit dan gejala yang terdapat pada tanaman apel. 

Tabel 3.1. Tabel Penyakit

PID Hama dan Penyakit

P001 Kutu Hijau

P002 Tungau

P003 Thrips

P004 Ulat Daun

P005 Serangga Penghisap Daun

P006 Ulat Daun Hitam

P007 Lalat Buah

P008 Embun Tepung
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P009 Bercak Daun

P010 Jamur Upas

P011 Kanker

P012 Busuk Buah

P013 Busuk Akar

Keterangan 

PID = Id Hama dan Penyakit

GID = Id Gejala

Tabel Gejala

Tabel 3.2. Tabel Gejala

GID Gejala

G001 Daun berubah bentuk, berkerut dan mongering

G002 Pembungaan terhambat

G003 Buah-buahan mudah gugur

G004 Kualitas buah jelek

G005 Tanaman tidak menghasilkan buah

G006 Daun berbecak kuning, buram, coklat dan mengering

G007 Buah berbecak keperak-perakan

G008 Buah berbecak coklat

G009 Daun berbintik-bintik putih

G010 Kedua sisi daun menggulung keatas

G011 Pertumbuhan daun tidak normal

G012 Daun pada ujung tunas menjadi kering 

G013 Pada buah muda terdapat luka berwarna coklat ke abu-abuan

G014 Daun tergerek

G015 Daun berlubang-lubang tidak teratur

G016 Daun tinggal tulang-tulangnya saja 

G017 Daun bebercak coklat 

G018 Perkembangan daun tidak simetris
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G019 Tunas menjadi coklat, mengering dan mati

G020 Tanaman tinggal tulang daun saja

G021 Buah terdapat benjol-benjol

G022 Pada permukaan daun tampak tepung putih

G023 Tunas tumbuh tidak normal, kerdil

G024 Buah muda berwarna kecoklat-coklatan

G025 Kulit buah mudah pecah berkutil-kutil coklat

G026 Buah tua bewarna coklat muda, seperti buah sawo

G027 Pada bercak permukaan atas timbul titik-titik bewarna hitam

G028 Hamper seluruh daun bewarna coklat 

G029 Sebagian daun gugur

G030 Terdapat bintik-bintik putih pada permukaan kulit tanaman

G031 Terdapat kerak bewarna merah jambu, setelah tua menjadi 

lebih mudah atau putih

G032 Kulit kayu dibawah kerak busuk dan kering

G033 Terdapat bintik atau bulatan kecil bewarna merah tua pada 

sisi yang telah busuk dan kering

G034 Batang atau cabang busuk

G035 Batang atau cabang bewarna coklat kehitam-hitaman

G036 Batang atau cabang kadang mengeluarkan cairan

G037 Buah bebercak coklat kecil bewarna coklat muda

G038 Buah berair atau mengembung

G039 Warna buah menjadi pucat

G040 Buah bebercak kecil bewarna kehijauan berbentuk bulat

G041 Buah busuk

G042 Terdapat bintik hitam

G043 Terdapat bintik oranye

G044 Daun layu

G045 Daun gugur

G046 Kuliat akar membusuk
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3.5 Desain Interface

Suatu aplikasi harus mempunyai desain tampilan yang menarik, 

interaktif dan mudah dimengerti oleh user. Sehingga perlu didesain 

secara detail dan seksama. Dalam aplikasi ini ada satu aktor yang 

dapat mengakses sistem pakar hama dan penyakit tanaman apel ini 

yaitu user.

3.5.1 User

User adalah aktor yang dapat mengakses bagian tertentu saja dalam 

sistem.Kedudukannya berada di bawah admin. Sehingga hak user 

dapat diakses oleh admin, tetapi sebaliknya user tidak dapat 

mengaskes hak admin. Menu-menu yang dapat diakses oleh user 

adalah

a. Home merupakan halaman utama dari sistem pakar identifikasi 

hama dan penyakit tanaman apel.

b. Diagnosa merupakan halaman untuk memilih gejala dan penyakit 

pada tanaman apel dan dapat melihat hasil dari diagnosa pilihan 

user.

c. Help merupakan halaman yang berisi aturan-aturan penggunaan 

aplikasi.
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3.5.2 Home

Halaman ini merupakan halaman awal dari sistem pakar 

identifikasi hama dan penyakit tanaman apel. Halaman ini berisi 

tentang pengertian sistem pakar hama dan penyakit tanaman apel dan 

berisi menu-menu yang menuju ke halaman berikutnya, yaitu 

diagnosa dan help. Berikut ini adalah gambar rancangan halaman 

home :

Gambar 3.5 Rancangan Halaman Home

3.5.3 Diagnosa

Menu identifikasi merupakan menu inti dari sistem pakar ini. 

Melalui halaman ini user dapat melakukan proses identifikasi hama

dan penyakit tanaman apel. Kali pertama user akan disajikan berbagai 

gejala-gejala yang disebabkan oleh hama dan penyakit tanaman apel 

berdasarkan bagian tanaman, yakni batang,buah dan daun. Kemudian 

sistem memberikan kesempatan kepada user untuk memilih gejala-

gejala yang sesuai.
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Untuk lebih jelasnya user dapat melihat gambar gejala yang 

disediakan oleh sistem untuk dibandingkan dengan gejala dilapangan. 

Setelah gejala yang dipilih oleh user maka sistem akan memberikan 

informasi kepada user mengenai berbagai kemungkinan hamadan 

penyakit yang menyerang tanaman apel berdasarkan gejala-gejala 

yang telah oleh dipilih user. Berikut ini adalah gambar rancagan 

halaman identifikasi dan hasil identifikasi:

Gambar 3.6. Rancangan Halaman Diagnosa
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3.5.4 Help

Halaman help merupakan halaman untuk menampilkan aturan-aturan 
penggunaan aplikasi. Melalui halaman ini user dapat mengerti langkah-
langkah atau cara menggunakan aplikasi ini. Berikut ini adalah gambar 
rancangan desain halaman help :

Gambar 3.7.Rancangan Halaman Help




