
BAB II
 LANDASAN TEORI

2.1 Sistem Pakar

Sistem  Pakar  (Expert  System) adalah  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 merupakan cabang dari Artificial Intelligence (AI)

yang membuat ekstensi khusus untuk spesialisasi pengetahuan guna memecahkan

suatu permasalahan.

Dengan  adanya  sistem  pakar,  seseorang  dapat  menyelesaikan  masalah

yang  cukup  rumit  yang  sebenarnya  hanya  bisa  diselesaikan  oleh  para  ahli.

Pembuatan sistem pakar  bukan untuk menggantikan ahli  itu  sendiri  melainkan

dapat  digunakan  sebagai  asisten  yang  sangat  berpengalaman  (Kusumadewi,

2003).

2.1.1 Konsep Dasar Sistem Pakar

Adapun konsep dasar dari sistem pakar menurut (Efraim, Dkk, 2005):

1. Keahlian

Suatu  pengetahuandibidang  tertentu  yang  diperoleh  dari  pelatihan,

membaca atau pengalaman.

2. Ahli/ pakar

Seseorang yang mampu menjelaskan suatu tanggapan, mempelajari  hal-

hal  baru  seputar  topik  permasalahan  (domain),  menyusun  kembali  

pengetahuan jika  dipandang  perlu,  memecah  aturan-aturan  jika  

dibutuhkan, dan menentukan relevan tidaknya keahlian mereka.

3. Pengalihan keahlian

 Mentransfer atau memberikan suatu keahlian seorang pakar ke orang yang 

bukan pakar.



4. Aturan Sebuah prosedur yang harus dijalankan dalam memecahkan suatu 

permasalahan

5. Kemampuan menjelaskan

Suatu  kemampuan  dari  seorang  ahli  dalam  memberikan  saran  ataupun

rekomendasi untuk dibutuhkan atau tidaknya suatu tindakan.

2.1.2 Struktur Sistem Pakar

Sistem pakar tersusun dari dua bagian utama, yaitu:

1. Lingkungan pengembangan digunakan dalam membangun komponen dan 

letak pengetahuan sesuai basisnya.

2. Lingkungan konsultasi berfungsi untuk mendapat informasi oleh pemakai 

dari pakar.

Berikut ini merupakan komponen dari sistem pakar.

Gambar 2.1 Komponen Sistem Pakar (Sutojo & dkk, 2011)

Berikut adalah penjelasan dari Gambar 2.1:

1. Akuisisi  pengetahuan  merupakan  proses  memasukkan  pengetahuan

kedalam komputer dan meletakkannya kedalam basis pengetahuan dengan

format  tertentu  agar  dapat  diproses.  Sumber-sumber  pengetahuan  dapat

diperoleh  dari pakar, buku, basis data, laporan penelitian dan sejumlah
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informasi yang terdapat pada website.

2. Basis pengetahuan merupakan pengetahuan yang di dapat dari pakar yang

digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Ada 2 bentuk pendekatan

dalam basis pengetahuan, yaitu:

a. Penalaran Berbasis Aturan (Rule-Based Reasoning)

Pada penalaran berbasis aturan, pengetahuan direpresentasikan dengan

menggunakan aturan berbentuk IF-THEN.

b. Penalaran Berbasis Kasus (Case-Based Reasoning)

Pada penalaran berbasis kasus, basis pengetahuan berisi solusi-solusi

yang telah didapat sebelumnya, solusi tersebut akan digunakan untuk

penyelesaian kasus pada masa sekarang. Bentuk ini digunakan apabila

user menginginkan  untuk  tahu  lebih  banyak  lagi  pada  kasus-kasus

yang hampir sama (mirip).

3. Mesin inferensi merupakan proses yang memberikan penalaran terhadap

suatu  kondisi  berdasarkan  pada  basis  pengetahuan  yang  ada  untuk

mendapatkan  suatu  kesimpulan.  Ada  2  cara  penalaran  yang  dapat

dikerjakan dalam melakukan inferensi :

a. Forward Chaining

Pencocokan  fakta  atau  pernyataan  dimulai  dari  bagian  sebelah  kiri

dulu (IF dulu). Dengan kata lain penalaran dimulai dari fakta terlebih

dahulu untuk menguji kebenaran hipotesis.

b. Backward Chaining

Pencocokan fakta atau pernyataan dimulai dari bagian sebelah kanan

(THEN  dulu).  Dengan  kata  lain  penalaran  dimulai  dari  hipotesis

terlebih dahulu, dan untuk menguji kebenaran hipotesis tersebut harus

dicari fakta-fakta yang ada dalam basis pengetahuan.

4. Workplace  merupakan  sekumpulan  memori  pekerjaan  yang  digunakan

untuk merekam hasil kesimpulan yang dicapai.

5. Antarmuka  pengguna  (User  Interface)  digunakan  sebagai  media

komunikasi  antara  pengguna  dengan  sistem  pakar  dengan  cara  yang

sederhana agar mudah dipahami oleh pemakai.
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6. Fasilitas  penjelasan  berfungsi  untuk  memberi  penjelasan  kepada

pengguna, bagaimana suatu kesimpulan dapat diambil.

7. Perbaikan pengetahuan merupakan menganalisa dan meningkatkan kinerja

dan kemampuan dari komputer dalam menganalisa penyebab kesuksesan

dan kegagalan yang dialami.

2.1.3 Ciri-ciri Sistem Pakar

Adapun  ciri-ciri  dari  sistem  pakar  itu  sendiri  adalah  sebagai  berikut

(Sutojo & dkk, 2011):

1. Keterbatasan pada domain keahlian tertentu.

2. Memiliki kemampuan dengan memberikan penalaran untuk mengolah data

yang mengandung ketidakpastian (bersifat optional).

3. Dapat memberikan penjelasan dengan cara yang mudah dipahami.

4. Semua proses ditentukan berdasarkan kaidah dan rule yang berlaku.

5. Dirancang  untuk  bisa  dikembangkan  secara  bertahap  (mudah

dimodifikasi).

6. Pengetahuan dan inferensi dibuat terpisah.

7. Output yang dicapai lebih bersifat anjuran (advice).

8. Adanya fasilitas interface antar pengguna dan sistem.

2.1.4 Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pakar

Secara  garis  besar  ada  beberapa  kelebihan  yang  dapat  diambil  dengan

adanya sistem pakar, antara lain (Kursini, 2006):

1. Memungkinkan orang awam untuk bisa mengerjakan pekerjaan seorang

ahli.

2. Dapat melakukan proses yang berulang secara otomatis.

3. Menyimpan pengetahuan dan keahlian seorang pakar.

4. Meningkatkan output (keluaran) dan produktivitas.

5. Mampu mengambil dan melestarikan keahlian pakar.

6. Memiliki  kemampuan untuk mengakses  pengetahuan dan meningkatkan

realibilitas.

7. Meningkatkan kapabilitas sistem komputer dalam penyelesaian masalah.
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8. Memiliki kemampuan untuk bekerja dengan informasi yang tidak lengkap

dan terdapat ketidakpastian.

9. Sebagai media pelengkap dalam pelatihan.

10. Menghemat waktu dalam pengambilan keputusan.

Di  samping  memiliki  beberapa  kelebihan,  sistem  pakar  juga  memiliki

beberapa kekurangan, antara lain (Kursini, 2006):

1. Biaya yang sangat mahal membuat dan memeliharanya.

2. Sulit dikembangkan karena keterbatasan keahlian dan ketersediaan pakar.

3. Hanya dapat menangani pengetahuan yang konsisten.

2.2 Case Based Reasoning (CBR)

CBR  adalah  suatu  model  penalaran  yang  menggabungkan  pemecahan

masalah, pemahaman dan pembelajaran serta memadukan keseluruhannya dengan

pemrosesan memori. Tugas tersebut dilakukan dengan memanfaatkan kasus yang

pernah  dialami  oleh  sistem,  yang  mana  kasus  merupakan  pengetahuan  dalam

konteks  tertentu  yang  mewakili  suatu  pengalaman  yang  menjadi  dasar

pembelajaran untuk mencapai tujuan sistem  (Pal & Shiu,  2004). Definisi CBR

merupakan suatu teknik pemecahan masalah, yang mengadopsi solusi masalah-

masalah  sebelumnya  yang  mirip  dengan  masalah  baru  yang  dihadapi  untuk

mendapatkan solusinya.  Terdapat empat proses yang terjadi pada metode CBR

dalam menyelesaikan masalah, yaitu:

1. Retrieve

Mendapatkan atau memperoleh kembali kasus yang paling mirip/ relavan

(similar)  dengan  kasus  yang  baru  (New Case)  berdasarkan  kasus  lama

yang ada di basis kasus (Case Base).  Tahap  retieval ini dimulai dengan

menggambarkan  atau  menguraikan  sebagian  masalah,  dan  diakhiri  jika

ditemukannya  kecocokan  terhadap  masalah  sebelumnya  yang  tingkat

kecocokannya paling tinggi. Tahapan yang ada pada proses retrieve ini,

yaitu:

a. Identifikasi masalah

b. Memulai pencocokan

c. Menyeleksi
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2. Reuse

Menggunakan kembali pengetahuan dan informasi kasus lama berdasarkan

bobot kemiripan yang paling relavan kedalam kasus yang baru, sehingga

menghasilkan  usulan  solusi  dimana  mungkin  diperlukan  suatu  adaptasi

dengan masalah yang baru tersebut. Ada dua cara yang digunakan untuk

me-reuse kasus yang telah ada yaitu:  reuse solusi dari kasus yang telah

ada  (transformatial  reuse)  atau  reuse  metode  kasus  yang  ada  untuk

membuat solusi (derivational reuse).

3. Revise

Meninjau  kembali  solusi  yang  diusulkan  kemudian  mengetesnya  pada

kasus  nyata  (simulasi)  dan jika  diperlukan memperbaiki  solusi  tersebut

agar cocok dengan kasus yang baru.Terdapat dua tugas utama dari tahapan

ini yaitu:

a. Evaluasi Solusi.

Evaluasi  solusi  adalah  bagaimana  hasil  yang  didapatkan  setelah

membandingkan  solusi  dengan  keadaan  yang  sebenarnya.  Hal  ini

biasanya  tahapan  diluar  dari  sistim  CBR.  Pada  tahap  evaluasi  ini

sering memerlukan waktu yang panjang tergantung dari aplikasi apa

yang sedang dikembangkan.

b. Memperbaiki Kesalahan

Perbaikan suatu kasus meliputi pengenalan kesalahan dari solusi yang

dibuat  dan  mengambil  atau  membuat  penjelasan  tentang  kesalahan

tersebut.

4. Retain

Mengintegrasikan  atau  menyimpan  kasus  baru  yang  telah  berhasil

mendapatkan  solusi  agar  dapat  digunakan oleh  kasus-kasus  selanjutnya

yang  mirip  dengan  kasus  tersebut.  Pada  tahap  ini  terjadi  suatu  proses

penggabungan dari solusi kasus yang baru yang benar ke knowledge yang

telah ada.

Tahapan  case based reasoning yang telah dijelaskan diatas dapat dilihat

pada gambar 2.2 berikut ini:
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Gambar 2.2 Siklus CBR (Pal & Shiu, 2004)

Sebuah kasus yang ditemukan dicocokkan dengan kasus yang ada pada

basis  pengetahuan kasus dan selanjutnya  satu  atau  beberapa  kasus  yang mirip

kemudian  diambil.  Pemecahan  masalah  yang  berasal  dari  kasus  yang  serupa

kemudian  digunakan  kembali  dan  diuji  kebenaranya.  Jika  pemecahan  masalah

yang  digunakan  hampir  benar  maka  diperlukan  perbaikan  yang  kemudian

selanjutnya  akan menghasilkan  suatu kasus  baru yang akan disimpan kedalam

basis pengetahuan kasus lama.

Berdasarkan tahapan yang ada dalam CBR, diperlukan 2 langkah utama

dalam menentukan solusi, yaitu:

1. Membangun basis kasus, yang digunakan sebagai tempat penyimpanan.

2. Menentukan fungsi  kemiripan (similarity),  langkah ini  digunakan untuk

mengenali  kesamaan atau kemiripan antara kasus-kasus  yang tersimpan

dalam basis kasus dengan kasus yang baru.

Secara umum CBR memiliki beberapa kelebihan sebagai berikut:

1. berkurangnya pekerjaan  yang dilakukan pada  saat  akuisisi  pengetahuan

dari  pakar,  dikarenakan  CBR  merupakan  kumpulan  kasus-kasus  yang

sudah terjadi.
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2. Memiliki  fleksibilitas  yang  tinggi.  Pengetahuan  dapat  didistribusikan

sesuai dengan kebutuhan aplikasi.

3. Fokus pada pengetahuan dalam penyimpanan kasus

4. Pengetahuan dalam penyimpanan kasus dapat dipelihara dan diperbaharui

dengan mudah

5. Penalaran tetap dapat dilakukan jika terdapat data yang tidak lengkap atau

tidak tepat.

2.3 Algoritma Perhitungan Kemiripan (Similarity)

Kemiripan  (similarity)  adalah  ukuran  numerik  dimana  dua  objeknya

mirip/sama. Kesamaan ukuran antara objek yang hanya berisi atribut biner disebut

dengan  koefisien  kesamaan,  dan  memiliki  nilai  antara  0  dan  1.  Nilai  1

menunjukkan bahwa kedua objek sama persis,  sementara nilai  0 menunjukkan

bahwa objek sama sekali tidak mirip  (Tan et al., 2006). Algoritma similarity ini

biasanya  digunakan  dalam  beberapa  masalah  analisis  seperti  klasifikasi,

pengelompokan,  dll.  Banyak  biner  ukuran  kesamaan  dan  ukuran  jarak  telah

dilakukan  diusulkan  di  berbagai  bidang.  Sebagai  contoh,  ukuran  kesamaan

Jaccard  digunakan  untuk  pengelompokan  spesies  ekologis.  Ukuran  kemiripan

biner  selanjutnya  diterapkan  dalam  biologi,  etnologi,  taksonomi,  pengambilan

gambar geologi, dan kimia. Baru-baru ini, algoritma ukuran kesamaan biner ini

telah  digunakan  secara  aktif  untuk  memecahkan  masalah  identifikasi  dalam

biometrik  seperti  sidik  jari,  gambar  iris,  karakter  tulisan  tangan,  dan  lain

sebagainya (Choi, Cha, & Tappert, 2010). 

Perhitungan similaritas  digunakan untuk menghasilkan nilai  apakah ada

kemiripan atau tidak antara kasus baru dengan kasus yang telah ada dibasis kasus.

Fitur  yang  digunakan  adalah  berupa  gejala-gejala  yang  tampak  pada  tanaman

padi. Perbandingan fitur menggunakan biner yaitu 1 untuk menyatakan ada gejala

dan 0 untuk menyatakan tidak ada gejala. Kasus baru dikatakan similar (mirip)

100% dengan kasus lama apabila nilai similaritas sama dengan 1, dan dikatakan

tidak similar apabila nilai  similaritas sama dengan 0.  Kasus baru adalah kasus

yang akan dicari solusinya dengan cara membandingkan fitur gejala pada setiap

kasus lama atau kasus yang tersimpan dibasis kasus. Banyak biner setiap kasus
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sesuai dengan banyaknya jumlah gejala keseluruhan yang ada pada basis kasus.

Algoritma perhitungan nilai similaritas yang digunakan adalah sebagai berikut:

2.3.1 Simple Matching Coefficient (SMC)

Simple  Matching  Coefficient merupakan metode  perhitungan  similaritas

dua  objek  (items)  yang  bersifat  biner  (Tan  et  al.,  2006).  Algoritma  SMC

ditemukan oleh  R.  R.  Sokal  dan  C.  D.  Michener   tahun 1958.  Formula  yang

digunakan SMC untuk menghitung kemiripan dua objek X dan Y adalah sebagai

berikut (Tursina, 2012):

Tabel 2.1 Perkalian Matrix

Matrix 1 0

1 M11 M10

0 M01 M00

SMC (X ,Y )=
M 11+M 00

M 11+M 10+M 01+M 00
.........................................(2.1)

Keterangan :

X = Kasus lama

Y = Kasus Baru

M 11 = Jumlah atribut dimana X=1 dan Y=1

M 10 = Jumlah atribut dimana X=1 dan Y=0

M 01 = Jumlah atribut dimana X=0 dan Y=1

M 00 = Jumlah atribut dimana X=0 dan Y=0

2.3.2 Jaccard Coefficient (JC)

Sama halnya dengan SMC, Algoritma Jaccard Coefficient juga merupakan

metode perhitungan similaritas dua objek (items) yang bersifat biner. Algoritma

ini ditemukan oleh Paul Jaccard tahun 1908. Perbedaan algoritma SMC dan JC

adalah bahwa SMC menghitung kedua kehadiran bersama M11 (bila atribut ada di

kedua  himpunan)  dan  saling  tidak  ada  M00  (bila  atribut  tidak  ada  di  kedua

himpunan) sebagai kecocokan dan membandingkannya dengan jumlah atribut di

alam semesta, sedangkan JC hanya menghitung kehadiran bersama M11  sebagai

kecocokan dan membandingkannya dengan jumlah atribut yang telah dipilih oleh
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setidaknya  satu  dari  dua  atribut  (Tan  et  al.,  2006).  Formula  yang  digunakan

Jaccard Coefficient  (JC) untuk menghitung similarity antara dua objek X dan Y

sebagai berikut (Pratiwi, Tursina, & Annisa, 2017) :

JC (X ,Y )=
M 11

M 11+M 10+M 01
……………………………..……..(2.2)

Keterangan :

X = Kasus lama

Y = Kasus Baru

M 11 = Jumlah atribut biner X=1 dan Y=1

M 10 = Jumlah atribut biner X=1 dan Y=0

M 01 = Jumlah atribut biner X=0 dan Y=1

Contoh perbedaan algoritma similarity SMC dan JC pada kedua objek X

dan Y dapat dilihat dibawah ini:

X = (1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)

Y = (0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1)

M11 = 0 Jumlah atribut biner X=1 dan Y=1

M10 = 1 Jumlah atribut biner X=1 dan Y=0

M01 = 2 Jumlah atribut biner X=0 dan Y=1

M00 = 7 Jumlah atribut biner X=0 dan Y=0

1. Perhitungan dengan Simple Matching Coefficient:

SMC (X,Y) = M11 + M00 / M11 + M10 + M01 + M00

= 0 + 7 / 0 + 1 + 2 + 7

= 0.7

2. Perhitungan dengan Jaccard Coefficient:

JC (X,Y) = M11 / M11 + M10 + M01

= 0 / 0 + 1 + 2

= 0

2.4 Penyakit Tanaman Padi

Penyakit  pada  tanaman  padi  akibat  Organisme  Pengganggu  Tumbuhan

(OPT) dapat disebabkan oleh jamur, bakteri, virus dan penyimpangan unsur hara

(Suyamto, 2005). 
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Berikut ini adalah beberapa jenis penyakit pada tanaman padi (Sudarma, 2013):

1. Hawar Daun Bakteri (Bacterial Leaf Blight)

 Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Xanthomonas campestris pv. Oryzae.

Bakteri ini menimbulkan dua gejala khas yaitu kresek dan hawar pada fase anakan

sampai  fase  pemasakan.  Perkembangan  penyakit  hawar  daun  bakteri  sangat

dipengaruhi oleh kelembaban tinggi dan suhu yang relatif tinggi.

Gambar 2.3 Gejala Penyakit Hawar Daun Bakteri

Gejala penyakit:

a) Gejala  hawar  daun  dimulai  dari  tepi  daun  berwarna  kuning  berubah

menjadi orange dan mengering

b) Daun-daun berwarna hijau kelabu melipat dan menggulung menyebabkan

daun menjadi layu dan mati.

Cara pengendalian:

a) Penggunaan varietas tahan

b) Sanitasi  seperti  membersihkan  tunggul-tunggul  dan  jerami-jerami  yang

terinfeksi/sakit

c) Jika  menggunakan  kompos  jerami,  pastikan  jerami  dari  tanaman  sakit

sudah terdekomposisi sempurna sebelum tanam pindah

d) Gunakan benih atau bibit yang bebas dari penyakit hawar daun bakteri

e) Gunakan pupuk nitrogen sesuai takaran anjuran

f) Jarak tanam jangan terlalu rapat

g) Perbaikan drainase
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2. Blas (Blast)

 Penyakit  ini  disebabkan  oleh  Jamur  Pyricularia  oryzae  atau  disebut

Pyricularia grisae. Penyakit mudah berkembang pada kondisi kelembapan tinggi.

Penyakit  blas  dapat  terbawa oleh  udara  dan sisa-sisa  tanaman yang terinfeksi.

Penyakit  sering  disebut  dengan  blas  daun,  rotten  neck  atau  blast  panicle,

tergantung atas bagian tanaman yang diserang.

Gambar 2.4 Gejala Penyakit Blast

Gejala penyakit:

a) Gejala awal adanya bercak kecil pada daun berwarna cokelat

b) Bagian tengah bercak berwarna keputih-putihan yang diikuti warna abu-

abu

c) Bagian pinggir bercak berwarna cokelat / cokelat kemerahan

d) Bercak berbentuk belah ketupat

e) Bercak yang sudah berkembang dan banyak dalam satu daun, daun akan

mengering dan mati

f) Bercak pada leher malai berwarna cokelat keabu-abuan

g) Leher malai mudah patah dan pengisian malai terganggu

h) Bulir padi yang dihasilkan hampa

Cara pengendalian:

a) Gunakan beberapa varietas tahan secara bergantian untuk mengantisipasi

perubahan ras cendawan yang relatif cepat

b) Gunakan pupuk nitrogen sesuai anjuran  
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c) Penyiangan  terhadap  gulma  yang  tumbuh  karena  dapat  menjadi  inang

alternatif

d) Upayakan waktu tanam yang tepat,  agar waktu awal pembungaan tidak

banyak embun dan hujan terus-menerus

e) Pengendalian  secara  kimiawi,  gunakan fungisida  (bila  diperlukan)  yang

berbahan aktif

f) Hindarkan jarak tanam rapat (sebar langsung)

g) Pemakaian jerami sebagai kompos  

h) Penggunaan benih sehat  

i) Perbaikan drainase

3. Hawar Pelepah Daun (Sheath Blight)

 Penyakit  ini  disebabkan  oleh  Jamur  Rhizoctonia  solani   atau

Thanatephorus cucumeris.  Jamur ini  menginfeksi  pelepah daun sebelah bawah

dekat  garis  air  ketika  tanaman  stadium anakan  atau  awal  perpanjangan  buku.

Serangan  umumnya terjadi  pada  saat  tanaman mulai  terbentuk  anakan  sampai

menjelang  panen.  namun  dapat  juga  menyerang  tanaman  muda.  Bercak  pada

pelepah dapat membesar dengan bentuk oval dan tidak beraturan.

Gambar 2.5 Gejala Hawar Pelepah Daun

Gejala penyakit:

a) Bercak berwarna abu-abu kehijauan berkembang pada pelepah daun dekat

permukaan air

b) Bercak membentuk sklerotia jamur berwarna putih atau cokelat muda
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c) Bercak berbentuk oval atau elips memanjang 2-3 cm kemudian menyatu

selama pembungaan atau fase pemasakan

Cara pengendalian:

a) Penggunaan  varietas  tahan,  terutama  varietas  yang  ada  pada  lokasi

setempat yang terlihat cukup tahan dan terhindar dari serangan

b) Penggunaan  pupuk  yang  berimbang  dengan  pupuk  kalium yang  sesuai

dengan kondisi tanah setempat

c) Rotasi  tanaman  dengan  kacang-kacangan  untuk  menurunkan  serangan

penyakit

d) Gunakan fungisida anjuran yang cukup efektif

4. Tungro (Tungro)

 Penyakit ini disebabkan oleh virus Rice tungro bacilliform virus (RTBV)

dan Rice  tungro  spherical  virus  (RTSV), yang  ditularkan  oleh  wereng  hijau

(Nephotettix virescens). Gejala biasanya muncul seminggu setelah terinfeksi oleh

serangga  vektor.  Secara  marfologis  tanaman  padi  yang  tertular  virus  tungro

menjadi  kerdil,  daun  berwarna  kuning  sampai  orange.  Perubahan  warna  daun

dimulai dari ujung, meluas kebagian pangkal. Jumlah anakan sedikit dan sebagian

besar  gabah  hampa.  Infeksi  virus  tungro  juga  menurunkan  jumlah  malai  per

rumpun, malai pendek sehingga jumlah gabah permalai rendah.

Gambar 2.6 Gejala Penyakit Tungro

Gejala penyakit:

a) Rumpun yang terinfeksi pertumbuhannya terhambat (Kerdil)

b) Warna daun berubah menjadi kuning
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c) Perubahan warna daun kuning dimulai dari ujung daun meluas kebagian

pangkal daun

d) Jumlah anakan sedikit

e) Helaian daun dan pelepah memendek

f) Bagian bawah helai daun muda terjepit oleh pelepah daun, sehingga daun

terpelintir/menggulung sedikit

g) Malai pendek

h) Bulir padi tidak terisi sempurna

Cara pengendalian:

a) Bila di pertanaman sudah terlihat gejala tungro, tanaman sakit dibuang

b) Penggunaan varietas tahan serangga vektor

c) Atur waktu tanam serempak

d) Tanam bibit  pada saat yang tepat,  yaitu dengan menanam bibit  sebulan

sebelum puncak kepadatan wereng hijau tercapai.

e) Penggunaan insektisida yang efektif untuk mematikan wereng hijau

f) Sawah jangan dikeringkan, biarkan kondisi air pada kapasitas lapang agar

wereng hijau tidak aktif berpencar menyebarkan tungro

5. Kerdil Rumput (Grassy Stunt)

 Penyakit ini yang dibawa oleh virus wereng cokelat (Nilaparvata lugens),

tanaman padi yang terinfeksi virus ini  tidak menghasilkan malai,  pertumbuhan

tanaman padi kerdil, anakan berlebihan, pertumbuhan tanaman padi tegak lurus,

daun pendek, sempit dan banyak daun berwarna hijau kekuningan.  Penyakit ini

dapat menyerang semua fase pertumbuhan tanaman.

Gambar 2.7 Gejala Penyakit Kerdil Rumput
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Gejala penyakit:

a) Rumpun yang terinfeksi pertumbuhannya terhambat (Kerdil)

b) Jumlah anakan berlebihan (tampak seperti rumput)

c) Daun pendek, sempit dan kaku berwarna hijau pucat sampai hijau

d) Produksi malai sedikit dan gabah yang dihasilkan hampa

Cara pengendalian:

a) Penanaman jenis varietas tahan

b) Pola tanam, pergiliran tanaman dengan bukan padi dilakukan dengan cara

serentak

c) Sanitasi, membersihkan tanaman sakit dan sisa tanaman

d) Pengendalian vector (penularan) dengan insektisida (bila diperlukan)

6. Kerdil Hampa (Ragged Stunt)

 Penyakit ini  disebabkan oleh virus yang ditularkan oleh wereng cokelat

(Nilaparvata  lugens).  Penyakit  kerdil  hampa  merupakan  penyakit  yang

menyerang  selama  stadium  anakan,  reproduksi  dan  pemasakan  tanaman  padi.

Tanaman padi yang terinfeksi sebagian malai dan bulir tidak terisi penuh (hampa),

stadium pertumbuhan  awal  terhambat,  daun pendek  dan  berwarna  hijau  gelap

dengan tepi bergerigi tajam, lembaran daun membelit pada ujung atau pangkal,

tepi  daun  tidak  seimbang  dan  menggulung,  bagian  pinggir  daun  menguning

sampai kuning cokelat.

Gambar 2.8 Gejala Penyakit Kerdil Hampa
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Gejala penyakit:

a) Rumpun yang terinfeksi pertumbuhannya terhambat (Kerdil)

b) Daun bendera terpelintir dan memendek dengan tepi helai daun bergerigi  

c) Daun berwarna hijau tua  

d) Pembungaan terlambat dan malai muncul tidak sempurna

e) Anakan bercabang dari buku-buku atas

Cara pengendalian:

a) Pengendalian terhadap vektor virus

b) Penanaman serempak

c) Rotasi tanaman untuk memutus siklus hidup wereng

d) Mencabut tanaman yang terinfeksi

e) Penggunaan varietas tahan

f) Aplikasi insektisida jika diperlukan

7. Bercak Daun Cokelat (Brown leaf spot)

 Penyakit ini disebabkan oleh Jamur Bipolar oryzae dan Helminthosporium

oryzae yang  menyerang pada  semua  fase  pertumbuhan  tanaman.  Penyakit  ini

mudah  berkembang  pada  kondisi  kelembapan  tinggi.  Gejala  bercak  cokelat

awalnya tampak kecil melingkar sampai berbentuk oval pertama pada daun bibit

tanaman.  Bercak  daun  diamati  melalui  musim  tanam  dan  memiliki  ukuran

bervariasi, bentuk dan warna tergantung atas kondisi lingkungan, umur bercak dan

derajat kerentanan varietas padi.

Gambar 2.9 Gejala Penyakit Bercak Daun Cokelat
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Gejala penyakit:

a) Gejala awal adanya bercak kecil pada daun berwarna cokelat

b) Bercak berbentuk oval / elips berwarna cokelat gelap merata dipermukaan

daun

c) Bercak hitam / cokelat pada kulit gabah

Cara pengendalian:

a) Penanaman varietas yang tahan

b) Gunakan benih yang sehat

c) Pemupukan yang berimbang

d) Sanitasi lahan

e) Pengolahan tanah yang sempurna

f) Pengairan dan drainase yang baik sehingga akar dapat tumbuh sempurna

8. Bercak Cokelat Bergaris (Narrow brown spot)

 Penyakit disebabkan oleh Jamur Cercospora oryzae.  Gejala awal muncul

pada  fase  reproduksi  tanaman  berupa  bercak  yang  pendek,  bergaris  berwarna

cokelat umumnya pada lembaran daun. Gejala juga terjadi pada pelepah daun dan

biji.  Bercak cenderung lebih menyempit,  lebih pendek dan cokelat  lebih gelap

pada varietas tahan dan sejajar dengan tulang daun.

Gambar 2.10 Gejala Penyakit Bercak Cokelat Bergaris

Gejala penyakit:

a) Gejala  berupa  bercak-bercak  pendek  dan  sempit  berwarna  cokelat

berbentuk garis pada daun/pelepah
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b) Gejala garis coklat memanjang pararel dengan tulang daun

c) Bercak berukuran panjang 2-10mm, lebar 1mm

Cara pengendalian:

a) Penanaman varietas tahan

b) Pemupukan yang berimbang

c) Pengaturan jarak tanam untuk mengurangi kelembaban disekitar tanaman.

d) Pengapuran lahan untuk meningkatkan PH tanah

e) Penggunaan fungisida bila diperlukan

9. Keracunan Besi/Fe

 Keracunan Fe cenderung terjadi  pada tanah yang tergenang air  (becek)

menyebabkan daun berwarna kecokelatan, menurunkan tenaga oksidasi akar, daun

dibagian bawah dengan bercak cokelat  tipis  dari  ujung dan menyebar  ke arah

bawah atau seluruh daun berwarna kuning sampai cokelat. Daun yang keracunan

Fe parah  tampak berwarna  cokelat  purple,  pertumbuhan kerdil,  secara  ekstrim

membatasi  pembentukan  anakan.  Permukaan  akar  tanaman  berwarna  cokelat

gelap sampai tertutup hitam dan banyak akar yang mati.

Gambar 2.11 Gejala Keracunan Besi/Fe

Gejala penyakit:

a) Gejala  awal  adanya  bercak  seperti  noda-noda  kecil  berwarna  cokelat

merata diseluruh permukaan daun 

b) Daun berubah warna menjadi cokelat kemerahan dan mati

c) Daun muda berwarna perunggu
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Cara pengendalian:

a) Memperbaiki dan menyempurnakan saluran drainase untuk menghindari

air yang menggenang secara terus menerus.

b) Menaburkan abu atau hasil pembakaran limbah tumbuhan pada areal yang

keracunan besi (Fe)

c) Pemberian kapur pertanian disekitar areal yang keracunan

d) Menambahkan  pupuk  Kcl  untuk  memperbaiki  figor  tanaman  dan

menetralisir keasaman tanah

10. Hawar Daun Jingga

Penyakit  ini  disebabkan oleh  bakteri  (putih  :  Pseudomonas  sp.  dan

kuning :Baccilus sp) merupakan penyakit yang relatif  masih baru.  Penyakit  ini

mudah  berkembang  jika  kondisi  kelembapan  tinggi.  Gejala  penyakit  diawali

dengan bercak kecil berwarna jingga, yang timbul di mana saja pada helaian daun.

Pada  stadia  perkembangan  penyakit  lebih  lanjut  terbentuk  gejala  hawar  mirip

gejala yang ditimbulkan oleh hawar daun bakteri (BLB). Mekanisme penurunan

hasil karena hawar daun jingga serupa yang disebabkan oleh hawar daun bakteri,

yaitu meningkatkan gabah hampa dan gabah terisi tidak sempurna.

Gambar 2.12 Gejala Penyakit Hawar Daun Jingga

Gejala penyakit:

a) Gejala awal adanya bercak kecil pada daun berwarna jingga

b) Bercak berkembang dan memanjang pada tepi daun

c) Daun menggulung dan mengering berwarna cokelat
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Cara pengendalian:

a) Atur jarak tanam lebih lebar

b) Pengairan jarak tanam lebih lebar

c) Penggunaan pupuk berimbang

d) Penyiangan gulma dan tanaman yang sakit

e) Pengairan berselang ketika tanaman sudah mencapai pembentukan malai

11. Busuk Malai (Next Blast) 

 Serangan busuk leher malai atau blas leher (neck blast) disebabkan oleh

cendawan  Pyricularia  grisea/Pyricularia  oryzae.  Penyebaran  penyakit  terjadi

selain  oleh  angin  juga  oleh  biji  dan  jerami  terutama  tanaman  dari  golongan

graminae/ rerumputan. Cendawan ini mampu bertahan dalam sisa jerami sakit dan

gabah sakit. 

Gambar 2.13 Gejala Penyakit Busuk Malai

Gejala penyakit:

a) Buku-buku, batang paling atas dan leher malai membusuk 

b) Cabang-cabang/ ruas malai terdapat bercak berwarna cokelat 

c) Bagian tengah bercak berwarna keputih-putihan yang diikuti warna abu-

abu

d) Bagian pinggir bercak berwarna cokelat / cokelat kemerahan

e) Gejala awal adanya bercak kecil pada daun berwarna cokelat

Cara pengendalian:

a) Penggunaan varietas tahan sesuai dengan sebaran ras yang ada di daerah
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b) Penggunaan pupuk Nitrogen sesuai dosis/anjuran

c) Sanitasi lingkungan harus intensif

d) Pencabutan dan pembakaran pada tanaman yang sudah terjangkit cukup

parah

e) Penyemprotan  fungisida  pada  saat  anakan  maksimum  dan  awal

pembungaan sesuai anjuran

f) Hindari jarak tanam yang terlalu rapat

12. Busuk Batang

 Penyakit  ini  dibawa  oleh  jamur  Sclerotium Oryzae  yang  menyebabkan

tanaman padi terganggu selama awal pengisian malai. Gejala ini  mulai terlihat

pada  tanaman  yang  sudah  tua.  Kerusakan  pada  pelepah  daun  menyebabkan

pengisian biji lebih rendah. Gejala penyakit ini menyerang bagian tanaman yang

dekat dengan permukaan air dengan terdapat bercak kecil berwarna cokelat gelap

sampai  hitam (busuk).  Bercak  ini  meluas  dan  kemudian  tampak  belang  hitam

beraturan pada pelepah daun bagian bawah menjelang pemasakan. Tunas-tunas

dan  pelepah  daun  yang  terserang  mati,  miselium  kelihatan  berwarna  putih

berserakan pada permukaan pelepah yang busuk.

Gambar 2.14 Gejala Penyakit Busuk Batang

Gejala penyakit:

a) Batang bagian bawah, buku-buku berwarna hitam dan membusuk

b) Tunas-tunas mati

c) Bercak memiliki miselium jamur berwarna putih atau cokelat muda

d) Tanaman mudah rebah saat malai berisi
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Cara pengendalian:

a) Pengendalian dengan cara praktek budidaya, yaitu pembakaran jerami dan 

tunggul  atau seriap sisa tanaman setelah panen dan pengeringan lahan  

dapat menurunkan sklerotia disawah.

b) Keseimbangan  penggunaan  pupuk  atau  pemisahan  aplikasi  dengan

potasium dan kapur untuk meningkatkan Ph menurunkan infeksi busuk  

batang dan meningkatkan hasil

c) Penggunaan fungisida berbahan aktif

d) Pembenaman sisa tanaman setelah pemanenan

2.5 User Acceptance Test (UAT)

User Acceptance Testing merupakan pengujian yang dilakukan oleh end-

user dimana  user tersebut  adalah  staff/karyawan  perusahaan  ysang  langsung

berinteraksi dengan sistem dan dilakukan verifikasi apakah fungsi yang ada telah

berjalan  sesuai  dengan  kebutuhan/fungsinya  (Perry,  2006).  Setelah  dilakukan

system testing, acceptance testing menyatakan bahwa sistem software memenuhi

persyaratan.  User Acceptance testing  merupakan pengujian yang dilakukan oleh

pengguna yang menggunakan teknik pengujian  black box  untuk menguji sistem

terhadap spesifikasinya.  Pengguna akhir  bertanggung jawab untuk memastikan

semua fungsionalitas yang relevan telah diuji  (Lewis, 2005).  Berikut  ini adalah

rumus menghitung skor pengujian User Acceptance Testing (UAT), yaitu:

             Skor=
Jumlah Jawaban

(JumlahPertanyaan x Jumlah Responden)
x100%

Keterangan :

Jumlah jawaban = jumlah jawaban responden ya/tidak

Jumlah pertanyaan = jumlah pertanyaan yang diajukan kepada responden

Jumlah responden = jumlah responden yang mengisi kuisioner

2.6 White Box Testing

White box testing atau pengujian struktural, dirancang dengan menguji alur

dari  logika.  Penguji  menguji  struktur  internal  dari  program atau  sistem.  Data

pengujian  dilakukan  berdasarkan  pengujian  logika  dari  program,  tanpa
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memperhatikan persyaratan program atau sistem. Penguji mengetahui struktur dan

logika internal program (Lewis, 2005). Salah satu kelemahan pengujian white-box

adalah  tidak  memverifikasi  bahwa  spesifikasinya  benar,  yaitu  hanya  berfokus

pada logika internal dan tidak memverifikasi logika ke spesifikasi. Kerugian lain

adalah bahwa tidak ada cara untuk mendeteksi jalan yang hilang dan kesalahan

sensitif data (Lewis, 2000). 

2.7 Confusion Matrix

Confusion  matrix merupakan  salah  satu  metode  yang  dapat  digunakan

untuk mengukur kinerja suatu metode klasifikasi. Pada dasarnya confusion matrix

mengandung  informasi  yang  membandingkan  hasil  klasifikasi  yang  dilakukan

oleh sistem dengan hasil klasifikasi yang seharusnya (Prasetyo, 2012). Confusion

matrix adalah  sebuah  tabel  yang  menyatakan  jumlah  data  uji  yang  benar

diindentifikasi  dan  jumlah  data  uji  yang salah  diindentifikasi  (Indriani,  2014).

Contoh confusion matrix klasifikasi biner ditunjukkan pada Tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2 Confusion Matrix (Indriani, 2014)

Kelas Prediksi

1 0

Kelas 

Sebenarnya

1 TP FN

0 FP TN

Perhitungan akurasi dinyatakan sebagai berikut:      

Akurasi=
TP+TN

TP+FN+FP+TN
X100%            

Keterangan untuk Tabel 2.1 dinyatakan sebagai berikut (Indriani, 2014):

1. True Posstive (TP), yaitu jumlah dokumen dari kelas 1 yang benar dan

diklasifikasikan sebagai kelas 1.

2. True  Negative  (TN),  yaitu  jumlah  dokumen  dari  kelas  0  yang  benar

diklasifikasikan sebagai kelas 0.

3. False  Positive  (FP),  yaitu  jumlah  dokumen  dari  kelas  0  yang  salah

diklasifikasikan sebagai kelas 1.

4. False  Negative  (FN),  yaitu  jumlah  dokumen  dari  kelas  1  yang  salah

diklasifikasikan sebagai kelas 0.
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2.8 Penelitian Terkait

Berikut  ini  merupakan  penelitian  yang  pernah  dilakukan  tentang

identifikasi  penyakit  pada  tanaman  padi dan penerapan  metode Case  Based

Reasoninng,  Simple Matching Coefficient dan  Jaccard Coefficient dapat dilihat

pada Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3 Penelitian Terkait

Penulis Judul

Penelitian

Hasil Penelitian

(Honggowibowo,

2009)

Sistem Pakar 

Diagnosa 

Penyakit 

Tanaman Padi 

Berbasis Web 

dengan Forward

dan Backwoad 

Chaining

Penelitian  ini  menggunakan  penalaran  berbasis

aturan (Rule-Based Reasoning) dan menerapkan 2

metode inferensi forward chaining dan backward

chaining untuk mendiagnosa 9 penyakit tanaman

padi. Dari 2 kali pengujian yang dilakukan, sistem

mendiagnosa  2  jenis  penyakit  dengan  Besarnya

persentase  kemungkinan  penyakit  berdasarkan

gejala  yang  terpenuhi  yaitu  58.33%  untuk

penyakit  Tungro  dan  41.67%  untuk  penyakit

Kerdil Rumput.

(Tursina, 2014) Case-based 

Reasoning untuk

Menentukan 

Daerah 

Berpotensi 

Demam 

Berdarah

Sistem  Case-based  Reasoning  dengan  metode

Simple  Matching  Coefficient  digunakan  untuk

menghasilkan  keluaran  status  tingkat  kerawanan

demam  berdarah  disutu  daerah.  Dari  20  kasus

yang  diuji  terdapat  1  kasus  yang  mempunyai

status  berbeda.  Tingkat  akurasi  yang  dihasilkan

pada penelitian ini sebesar 95%.

(Faizal, 2014) Case Based 

Reasoning 

Diagnosis 

Penyakit 

Cardiovascular 

Dengan Metode 

Sistem  memberikan  diagnosa  penyakit

berdasarkan  kemiripan  antara  kasus  lama  dan

kasus  baru.  Diagnosa  dianggap  benar  jika  nilai

similarity  ≥  0.8.  Hasil  pengujian  sistem

menunjukkan  nilai  sensitivitas  dan  spesifisitas

masing-masing adalah 97,06% dan 64,29%. Nilai
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Simple Matching

Coefficient 

Similarity

PPV 86,84% dan  NPV 90,00%,  dengan  tingkat

akurasi  sebesar  87,50%  serta  tingkat  kesalahan

(error rate) sebesar 12,50%.

(Sugiyamto, dkk) Analisa 

Performa 

Metode Cosine 

dan Jacccard 

Pada Pengujian 

Kesamaan 

Dokumen

Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa

penggunaan  pengukuran  kemiripan  abstrak  baik

dengan  Cosine  maupun  Jaccard  secara  rata-rata

mengindikasikan  bahwa  keduanya  memiliki

performa  yang  tinggi.  Cosine  similarity

menghasilkan  nilai  akurasi  sebesar  0,949808

sedangkan Jaccard sebesar 0,949077 yang berarti

tingkat  akurasi  metode cosine  dan jaccard  tidak

jauh berbeda. 

(Hafidh, 2010) Memprediksi 

Masa Studi 

Mahasiswa 

Menggunakan 

Metode Jaccard 

Coefficient

Berdasarkan  pengujian  dengan  Metode  Jaccard

Coefficient bahwa dari total 31 sampel uji hanya 6

sampel  yang  memberikan  hasil  yang  tidak

sesuai/tidak  valid  dan  25  sampel  lainnya

memberikan  hasil  yang  sesuai/valid.  Sehingga

jika dihitung persentasenya, hasil yang valid yaitu

sebesar 80,65%.
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