
BAB I
 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Padi merupakan bahan pangan pokok dan sumber karbohidrat utama bagi

masyarakat  indonesia  dan  sebagian  besar  penduduk  dunia.  Menurut  Poedjiadi

(1994), kandungan karbohidrat padi sebesar 78,9%,  protein  6,8%,  lemak  0,7%

dan  lain-lain  0,6%.  Budidaya  tanaman  padi  tidak  selalu  menuai  hasil  yang

produktif.  Indonesia  sebagai  negara  dengan  jumlah  penduduk  yang  besar

menghadapi  tantangan  dalam  memenuhi  kebutuhan  pangan  tersebut.  Penyakit

pada  tanaman  padi  adalah  salah  satu  faktor  yang  dapat  menurunkan  jumlah

produksi panen, baik secara kualitas maupun kuantitas. Penyakit  pada tanaman

padi  akibat  Organisme  Pengganggu  Tumbuhan  (OPT)  dapat  disebabkan  oleh

jamur, bakteri, virus dan penyimpangan unsur hara (Sudarma, 2013).

 Berdasarkan Laporan Direktorat  Jendral  Perlindungan Tanaman Pangan

Tahun 2012 perubahan iklim,  curah hujan  dan pergeseran musim yang terjadi

berdampak  terhadap  perkembangan  populasi  hama,  peningkatan  patogenitas

penyakit,  dan  pola  distribusi  (Budianto,  2012).  Penyakit  tanaman  di  lapangan

dapat dikenali berdasarkan tanda dan gejala penyakit. Tanda penyakit merupakan

bagian  mikroorganisme  patogen  yang  dapat  diamati  dengan  mata  biasa  yang

mencirikan  jenis  penyebab  penyakit  tersebut  (Sofa,  2012).  Dalam  usaha

meningkatkan  stabilitas  kinerja  pemerintah  dalam  upaya  pengendalian  OPT

(Organisme  Pengganggu  Tanaman)  masih  terdapat  berbagai  permasalah  yang

menjadi kendala diantaranya tindakan pengendalian dini pada umumnya terlambat

dilaksanakan  karena  belum optimalnya  koordinasi  antara  Mantri  Tani,  POPT-

PHP, dan Penyuluh Lapangan. 

Minimnya  kesediaan  jumlah  pakar  dan  sarana  pengamatan  OPT

menghambat  kelancaran  pelaksanaan  tugas  POPT-PHP  sehingga  peran  daerah

perlu  lebih  ditingkatkan  dalam  pemenuhan  sarana  tersebut.  Menurut  kepala

Laboratorium Pengamat Hama Penyakit (LPHP) Provinsi Riau dugaan serangan

penyakit yang dilakukan oleh petugas lapangan kerap tidak sesuai dengan hasil



diagnosa  laboratorium.  Dalam  mengatasi  permasalahan  tersebut  solusi  yang

dilakukan selama ini adalah dengan petani mengirimkan sampel tanaman melalui

petugas  lapangan  atau  secara  langsung  kepada  UPT.Perlindungan  Tanaman

Pangan dan Holtikultura Provinsi  Riau untuk dilakukan diagnosa  laboratorium

oleh pakar yang bersangkutan. Namun usaha pengendalian tersebut masih dinilai

belum  maksimal  dikarenakan  proses  diagnosa  yang  dilakukan  membutuhkan

waktu yang cukup lama untuk mendapatkan solusi pengendalian terhadap hasil

diagnosa penyakit.  Melihat  permasalahan tersebut  maka salah satu usaha yang

dapat  dilakukan  adalah  dengan  membangun  sebuah  sistem  pakar  yang  dapat

memberikan solusi awal diagnosa penyakit pada tanaman padi.

Sistem pakar adalah salah satu bagian dari kecerdasan buatan (Artificial

Intelligence)  merupakan  sebuah  program  komputer  yang  dirancang  untuk

mengambil keputusan seperti keputusan yang diambil oleh seorang pakar, dimana

sistem pakar menggunakan pengetahuan (knowledge), fakta, dan teknik berfikir

dalam menyelesaikan masalah-masalah yang biasanya hanya dapat diselesaikan

oleh seorang pakar dari bidang yang bersangkutan (Wijaya, 2007). Sistem pakar

ini menerapkan Case Based Reasoning  dalam teknik pemecahan masalah.  Case

Based  Reasoning (CBR)  merupakan  penalaran  yang  bertujuan  untuk

menyelesaikan  permasalahan  baru  dengan  cara  mengadopsi  solusi-solusi  yang

terdapat pada kasus-kasus sebelumnya yang mempunyai permasalahan yang mirip

dengan kasus yang baru. Sumber pengetahuan utama sistem penalaran berbasis

kasus adalah berdasarkan kasus-kasus yang telah ada atau yang telah tersimpan

didalam basis kasus (Althoff, 2001).

Dalam  proses  penyelesaian  masalah, Case  Based  Reasoning  memiliki

empat tahapan yang dilakukan yaitu retrieve, reuse, revise, dan retain. Algoritma

similarity Simple  Matching  Coefficient (SMC)  dan  Jaccard  Coefficient (JC)

merupakan metode perhitungan similaritas dua objek (items) yang bersifat biner

(Tan, Steinbach, & Kumar, 2006). Algoritma ini digunakan pada proses retrieve

CBR untuk mendapatkan nilai similaritas antara kasus baru dengan kasus lama

yang  telah  disimpan  dalam  basis  pengetahuan  kasus.  Perbedaan  dari  kedua

algoritma  similarity ini  adalah  bahwa  SMC  menghitung  nilai  kemiripan  dari
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kedua kasus secara bersama dengan atribut yang tidak ada pada kedua kasus dan

membandingkannya dengan jumlah keseluruhan atribut yang ada. Sedangkan JC

menghitung  nilai  kemiripan  dari  kedua  kasus  dan  membandingkannya  dengan

jumlah  atribut  yang  terdapat  pada  kedua  kasus.  Pada  sejumlah  penelitian

algoritma  similarity SMC ini menghasilkan nilai akurasi yang tinggi pada kasus

klasifikasi. Sedangkan algoritma  similarity JC menghasilkan akurasi yang tinggi

pada sejumlah kasus text mining dan beberapa kasus prediksi.

Penelitian  dengan  menggunakan  metode  CBR-SMC dan  CBR-JC telah

banyak  dilakukan diantaranya  adalah  penelitian yang  dilakukan oleh  (Tursina,

2014) dengan judul “Case-based reasoning untuk menentukan daerah berpotensi

demam berdarah” memberikan hasil  CBR-SMC dengan keluaran berupa status

tingkat kerawanan demam berdarah di suatu daerah menghasilkan nilai akurasi

95%  dari  hasil  pengujian  20  kasus  terdapat  1  kasus  yang  mempunyai  status

berbeda.  Penggunaan  metode  CBR-SMC  selanjutnya  dilakukan  oleh  (Faizal,

2014) dengan kasus diagnosa penyakit cardiovascular menghasilkan nilai akurasi

87,50%. Penelitian dengan  Jaccard similarity yang dilakukan oleh  (Sugiyamto,

dkk) dalam kasus pengujian kesamaan dokumen menunjukkan bahwa penggunaan

pengukuran  kemiripan  abstrak  dengan  metode  Cosine maupun  Jaccard secara

rata-rata mengindikasikan bahwa keduanya memiliki performa yang tinggi dengan

nilai  akurasi  metode  jaccard  similarity  sebesar  0,949077.  Dalam  kasus

“Memprediksi masa studi mahasiswa menggunakan metode Jaccard coefficient”

menghasilkan nilai akurasi metode CBR-JC sebesar 80,65%. 

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dijelaskan di atas, Case based

reasoning (CBR) dengan algoritma similarity Simple Matching Coefficient (SMC)

dan  Jaccard Coefficient (JC) memiliki tingkat akurasi yang cukup tinggi dalam

sejumlah kasus penelitian. Maka pada penelitian ini akan membandingkan akurasi

metode CBR-SMC dan CBR-JC dalam kasus diagnosa penyakit  pada tanaman

padi.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka diperoleh

rumusan  masalah  yaitu  bagaimana  membangun  sebuah  sistem  perbandingan

akurasi metode  Case  Based  Reasoning  (CBR)-Simple  Matching  Coefficient

(SMC)  dan  Case  Based  Reasoning  (CBR)-Jaccard  Coefficient  (JC)  untuk

mendiagnosa penyakit tanaman padi.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dibutuhkan untuk mengetahui ruang lingkup pembahasan

suatu  masalah  mengingat  begitu  luasnya  permasalahan  yang  ada  serta

keterbatasan pengetahuan yang dimiliki.  Permasalahan yang akan dibahas  pada

Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian  ini  dilakukan  di  Laboratorium  Pengamat  Hama  Penyakit

(LPHP)  pada  UPT.  Perlindungan  Tanaman  Pangan  dan  Holtikultura

Provinsi Riau.

2. Data  yang  digunakan  untuk  basis  kasus  diambil  sebanyak  12  penyakit

dengan total gejala sebanyak 45 gejala.

3. Penelitian ini hanya membandingan metode CBR-SMC dan CBR-JC dari

tingkat akurasi metode dalam melakukan diagnosa.

4. Basis pengetahuan yang digunakan dalam penelitian ini  bersumber dari

pengetahuan 1 orang pakar. 

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar  belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan

sebelumnya, tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu:

1. Membangun sebuah sistem pakar penyakit tanaman padi berbasis Web.

2. Membandingkan  akurasi  metode  Case  Based  Reasoning  (CBR)-Simple

Matching Coefficient  (SMC) dan  Case Based Reasoning  (CBR)-Jaccard

Coefficient (JC) dalam mendiagnosa penyakit tanaman padi.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara  garis  besar  laporan  ini  dibagi  atas  enam  bab  yang  terdiri  dari

beberapa subbab yaitu:
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BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah,

tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada  bab  ini  berisikan  defenisi  sistem pakar,  konsep  dasar  sistem

pakar,  struktur  sistem  pakar,  ciri-ciri  sistem  pakar,  kelebihan  dan

kekurangan sistem pakar,  Case Based Reasoning  (CBR),  algoritma

Similarity  Simple  Matching  Coefficient  (SMC)  dan  Jaccard

Coefficient (JC),  penyakit  tanaman  padi,  User  Acceptance  Test

(UAT), Whitebox, Confusion Matrix, serta penelitian terkait.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada  bab  ini  berisi  tentang  beberapa  rangkaian  tahapan  dalam

pembuatan sistem, mulai dari pendahuluan, perumusan masalah, studi

literatur,  pengumpulan data,  analisa  dan perancangan,  hingga tahap

implementasi dan pengujian serta kesimpulan dan saran.

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN  

Pada bab ini  berisi  tentang analisa dari  sistem yang akan dibangun

mulai dari analisa sistem lama dan analisa sistem baru yang meliputi

analisa  kebutuhan  data,  analisa  basis  pengetahuan,  analisa  mesin

inferensi  metode  CBR  dengan  similarity SMC  dan  JC,  Analisa

fungsional sistem serta perancangan sistem yang akan dibangun.

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Pada bab ini berisi tentang hasil implementasi dari perancangan yang

telah dibuat sebelumnya, yaitu meliputi implementasi perangkat lunak

terdiri  dari  batasan  implementasi,  lingkungan  implementasi  serta

implementasi  sistem  dan  pengujian  sistem  dengan  white-box,  user

acceptance test (UAT), dan confusion matrix.

BAB VI PENUTUP

Pada  bab  ini  berisikan  tentang  kesimpulan  dan  saran  dari  hasil

penelitian yang telah diperoleh yang dapat digunakan sebagai acuan

dalam penelitian selanjutnya.
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