
BAB IV

ANALISA DAN PERANCANGAN

Analisa dilakukan untuk memahami permasalahan yang ada dalam sebuah

sistem secara  rinci.  Analisa  menggambarkan  proses-proses  yang  terjadi  dalam

sistem  yang  akan  dibangun  mulai  dari  awal  hingga  akhir.  Sedangkan  tahap

perancangan  merupakan  hasil  analisa  menjadi  bentuk  rancangan  yang  akan

diterapkan pada sistem dalam bentuk yang mudah dipahami oleh pengguna.

4.1 Analisa Sistem Lama

Pada sistem konvensional, proses diagnosa dilakukan dengan cara petani

melaporkan  tanaman  padi  yang  terserang  penyakit  kepada  petugas  lapangan

(POPT/PHP)  atau  petani  dapat  mengirim  langsung  sampel  tanaman  padi  dan

catatan  gejala  kepada  UPT. Perlindungan  Tanaman  Pangan  dan  Holtikultura

Provinsi  Riau.  Setelah  sampel  diterima,  pakar  melakukan  identifikasi  sampel

untuk  dilakukan  diagnosa.  Setelah  proses  diagnosa  selesai  selanjutnya  pakar

mengambil  kesimpulan  hasil  diagnosa  dan  cara  pengendalian  sebagai

rekomendasi  untuk  ditujukan  kepada  petugas  atau  petani  yang  bersangkutan

sebagai  solusi.  Kurangnya  pengetahuan  petani  terhadap  serangan  Organisme

Pengganggu  Tanaman  (OPT)  dan keterbatasan  petugas  lapangan (POPT)  serta

minimnya  jumlah  pakar  dan  laboratorium  untuk  mendiagnosa  penyakit

menyebabkan cara pengendalian yang kurang efektif dan ketidak pedulian petani

terhadap serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) akan berdampak pada

berkurangnya jumlah produksi panen baik secara kualitas maupun kuantitas.

4.2 Analisa Sistem Baru

Proses  diagnosa  penyakit  tanaman  padi  secara  konvensional  yang

dilakukan oleh pakar dipindahkan kedalam sebuah sistem terkomputasi  dengan

cara  mengadopsi  pengetahuan  seorang  pakar  sehingga  menghasilkan  sebuah

sistem yaitu sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit pada tanaman padi. Sistem

pakar ini merupakan proses migrasi dari sistem konvensional kedalam sistem



komputasi  dalam  hal  mendiagnosa  penyakit  tanaman  padi.  Pada  sistem  pakar

diagnosa  penyakit  tanaman  padi  ini  telah  dilakukan  pengumpulan  data  yang

berhubungan dengan keilmuan pakar penyakit tanaman padi.

Struktur  dari  sistem  pakar  penyakit  tanaman  padi  ini  dibuat  dengan

menggunakan  bahas  pemrograman  PHP.  Pengguna  (petani)  dapat  mengakses

kehalaman  Website yang telah dibuat untuk dapat melakukan diagnosa terhadap

dugaan  serangan  penyakit  dengan  cara  memilih  atau  menginputkan  gejala

berdasarkan gejala yang dialami.  Tahapan selanjutnya sistem akan memberikan

hasil diagnosa serangan penyakit dengan persentase kemiripan, jenis penyakit dan

cara  pengendalian.  Mesin  inferensi  pada  sistem  pakar  ini  menggunakan  alur

forward chaining dengan metode CBR-SMC dan CBR-JC. Gambar 4.1 berikut ini

merupakan struktur dari sistem pakar penyakit tanaman padi (SP-PTP).

Gambar 4.1 Struktur Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Tanaman Padi

4.2.1 Analisa Kebutuhan Data

Analisa  kebutuhan  data  bertujuan  untuk  mengetahui  data-data  yang

digunakan  dalam  membangun  sistem  pakar  penyakit  tanaman  padi.  Analisa

kebutuhan data pada sistem ini didapat dari pengetahuan pakar penyakit tanaman

padi. 
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Data yang digunakan dalam pembuatan sistem pakar ini adalah sebagai berikut:

1. Data penyakit

Data  penyakit  ini  digunakan  untuk  mengetahui  jenis  penyakit  pada

tanaman padi  akibat  serangan Organisme Pengganggu Tanaman  (OPT).

Pada sistem pakar ini terdapat 12 jenis penyakit pada tanaman padi.

2. Data gejala

Data  gejala  ini  digunakan  untuk  mengelompokkan  jenis  penyakit  yang

terserang OPT berdasarkan gejala-gejala yang tanaman padi yang terserang

penyakit. Pada sistem pakar ini terdapat 45 data gejala keseluruhan.

3. Data solusi pengendalian

Data  solusi  pengendalian  terhadap  penyakit  tanaman  padi  berisikan

informasi  tentang  cara  pengendalian  penyakit  dari  masing-masing  jenis

penyakit yang teridentifikasi. Data solusi tersebut berasal dari pakar yang

digunakan sebagai langkah awal penanggulangan penyakit yang terinfeksi.

4. Data kasus

Data kasus pada penyakit tanaman padi ini berisikan informasi kasus-kasus

hasil  diagnosa  laboratorium  yang  pernah  ditangani  oleh  pakar  di

Laboratorium Pengamat Hama Penyakit (LPHP). 

4.2.2 Analisa Basis Pengetahuan

Basis pengetahuan merupakan inti dari sistem pakar penyakit tanaman padi

yang akan mempresentasikan pengetahuan dari  pakar.  Basis pengetahuan berisi

pengetahuan berupa fakta-fakta yang didapat dari diagnosa kasus-kasus penyakit

tanaman padi terdahulu yang ditangani oleh UPT. Perlindungan tanaman pangan

dan  holtikultura  provinsi  riau.  Berikut  ini  merupakan  basis  pengetahuan  yang

digunakan dalam membangun sistem pakar diagnosa penyakit pada tanaman padi:

4.2.2.1 Basis Pengetahuan Gejala Penyakit Tanaman Padi

Basis  pengetahuan  gejala  penyakit  pada  tanaman  padi  yang  digunakan

pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1). Gejala awal adanya bercak kecil pada daun berwarna cokelat (G001)

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

abu (G002)
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3). Bagian pinggir bercak berwarna cokelat / cokelat kemerahan (G003)

4). Bercak berbentuk belah ketupat (G004)

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

mengering dan mati (G005)

6). Bercak pada leher malai berwarna cokelat keabu-abuan (G006)

7). Leher malai mudah patah dan pengisian malai terganggu (G007)

8). Bulir padi hampa (G008)

9). Rumpun yang terinfeksi pertumbuhannya terhambat (Kerdil) (G009)

10). Warna daun berubah menjadi kuning (G010)

11). Perubahan warna daun dimulai dari ujung daun meluas kebagian pangkal

daun (G011)

12). Jumlah anakan sedikit (G012)

13). Helaian daun dan pelepah memendek (G013)

14). Bagian bawah helai daun muda terjepit oleh pelepah daun, sehingga daun

terpelintir /menggulung sedikit (G014)

15). Malai pendek (G015)

16). Bulir padi tidak terisi sempurna (G016)

17). Daun bendera terpelintir dan memendek dengan tepi helai daun bergerigi

(G017)

18). Daun berwarna hijau tua (G018)

19). Pembungaan terlambat dan malai muncul tidak sempurna (G019)

20). Anakan bercabang dari buku-buku atas (G020)

21). Bercak berwarna abu-abu kehijauan berkembang pada pelepah daun dekat

permukaan air (G021)

22). Bercak  membentuk  sklerotia  jamur  berwarna  cokelat  dan  mudah  lepas

(G022)

23). Bercak berbentuk oval atau elips memanjang 2-3 cm kemudian menyatu

selama pembungaan atau fase pemasakan (G023)

24). Jumlah anakan berlebihan (tampak seperti rumput) (G024)

25). Daun pendek, sempit dan kaku berwarna hijau pucat sampai hijau (G025)

26). Produksi malai sedikit dan gabah yang dihasilkan hampa (G026)
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27). Gejala awal adanya bercak kecil pada daun berwarna jingga (G027)

28). Bercak berkembang dan memanjang pada tepi daun (G028)

29). Daun menggulung dan mengering berwarna cokelat (G029)

30). Batang bagian bawah, buku-buku berwarna hitam dan membusuk (G030)

31). Tunas-tunas mati (G031)

32). Bercak memiliki miselium jamur berwarna putih atau cokelat muda (G032)

33). Tanaman mudah rebah saat malai berisi (G033)

34). Gejala  hawar  daun  dimulai  dari  tepi  daun  berwarna  kuning  berubah

menjadi orange dan mengering (G034)

35). Daun-daun berwarna hijau kelabu melipat dan menggulung menyebabkan

daun menjadi layu dan mati (G035)

36). Bercak berbentuk oval / elips berwarna cokelat gelap merata dipermukaan

daun (G036)

37). Bercak hitam / cokelat pada kulit gabah (G037)

38). Gejala  berupa  bercak-bercak  pendek  dan  sempit  berwarna  cokelat

berbentuk garis pada daun/pelepah (G038)

39). Gejala garis cokelat memanjang pararel dengan tulang daun (G039)

40). Bercak berukuran panjang 2-10mm, lebar 1mm (G040)

41). Gejala  awal  adanya  bercak  seperti  noda-noda  kecil  berwarna  cokelat

merata diseluruh permukaan daun (G041)

42). Daun berubah warna menjadi cokelat kemerahan dan mati (G042)

43). Daun muda berwarna perunggu (G043)

44). Buku-buku, batang paling atas dan leher malai membusuk (G044)

45). Cabang-cabang/ ruas malai terdapat bercak berwarna cokelat (G045)

4.2.2.2 Basis Pengetahuan Jenis Penyakit Gejala dan Solusi Tanaman Padi 

 Basis pengetahuan jenis penyakit, gejala dan Solusi penyakit tanaman padi 

yang digunakan pada basis pengetahuan adalah sebagai berikut.

1. Blast (P001)

Gejala Penyakit:

a) Gejala awal adanya bercak kecil pada daun berwarna cokelat
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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

f) daun, daun akan mengering dan mati

g) Bercak pada leher malai berwarna cokelat keabu-abuan

h) Leher malai mudah patah dan pengisian malai terganggu

i) Bulir padi yang dihasilkan hampa

Solusi penyakit :

a) Gunakan  beberapa  varietas  tahan  secara  bergantian  untuk

mengantisipasi perubahan ras cendawan yang relatif cepat

b) Gunakan pupuk nitrogen sesuai anjuran  

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

2. Hawar Pelepah Daun (P002)

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

c) Bercak berbentuk oval atau elips memanjang 2-3 cm kemudian

menyatu selama pembungaan atau fase pemasakan
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Solusi penyakit :

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

3. Hawar Daun Bakteri (P003)

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

Solusi penyakit :

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

4. Keracunan Besi (P004)

Gejala Penyakit :

a) Bercak-bercak  cokelat  kecil  pada  ujung  daun  dan  menyebar

kearah pangkalan daun

b) Daun berubah warna menjadi cokelat kemerahan dan mati
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c) Daun muda berwarna perunggu

Solusi Penyakit :

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

5. Bercak Daun Cokelat (P005)

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

Solusi Penyakit :

a) Penanaman varietas yang tahan

b) Gunakan benih yang sehat

c) Pemupukan yang berimbang

d) Sanitai lahan

e) Pengolahan tanah yang sempurna

f) Pengairan dan drainase yang baik sehingga akar dapat tumbuh

sempurna

6. Kerdil Hampa (P006)

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
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Solusi Penyakit :

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. Kerdil Rumput (P007)

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

Solusi Penyakit :

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)

8. Busuk Batang (P008)

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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Solusi Penyakit :

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) Pengembenaman sisa tanaman setelah pemanenan

9. Hawar Daun Jingga (P009)

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

Solusi Penyakit :

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

10. Bercak Cokelat Bergaris (P010)

Gejala Penyakit :

a) Gejala  berupa  bercak-bercak  pendek  dan  sempit  berwarna

cokelat berbentuk garis pada daun/pelepah

b) Gejala garis coklat memanjang pararel dengan tulang daun

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

Solusi Penyakit :

a) Menanam varietas tahan

b) Pemupukan yang berimbang
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c) Pengaturan  jarak  tanam  untuk  mengurangi  kelembaban

disekitar tanaman.

d) Pengapuran lahan untuk meningkatkan PH tanah

e) Penggunaan fungisida bila diperlukan

11. Tungro (P011)

Gejala Penyakit :

a) Rumpun yang terinfeksi pertumbuhannya terhambat (Kerdil)

b) Warna daun berubah menjadi kuning

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

Solusi Penyakit :

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

12. Busuk Malai (P012)

Gejala Penyakit :

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

Solusi Penyakit:

a) Penggunaan varietas tahan sesuai dengan sebaran ras yang ada

di daerah

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

4.2.2.3 Basis Pengetahuan Kasus Penyakit Tanaman Padi

 Berikut ini merupakan kumpulan basis pengetahuan kasus penyakit 

tanaman padi yang digunakan dalam kasus diagnosa:

1. Pengirim : POPT/PHP Kab.Kuantan Singingi

Tanggal Diagnosa : 22 April 2016

Asal sampel : Desa pangkalan indarung, Kab.Kuantan Singingi

Hasil Diagnosa : Blast

Gejala :

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 

IV-12



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 

2. Pengirim : POPT/PHP Kec.Pkl kuras Kab.Pelalawan

 Tanggal Diagnosa : 1 Mei 2009

 Asal sampel : Pangkalan kerinci Kab.Pelalawan

 Hasil Diagnosa : Hawar Pelepah Daun

 Gejala :

a) Bercak berwarna abu-abu kehijauan berkembang

pada pelepah daun dekat permukaan air 

b) Bercak  membentuk  sklerotia  jamur  berwarna

cokelat dan mudah lepas 

c) Bercak berbentuk oval atau elips memanjang 2-3

cm kemudian menyatu selama pembungaan atau

fase pemasakan 

d) Bulir padi tidak terisi sempurna

Basis pengetahuan kasus lainnya dapat dilihat pada Lampiran A    

4.2.3 Analisa Mesin Inferensi

Mesin  inferensi  sistem  pakar  penyakit  tanaman  padi  digunakan  untuk

mempresentasikan basis  pengetahuan sehingga dihasilkan  suatu informasi  yang

dibutuhkan dan dapat dimengerti oleh pengguna. Penyusunan mesin inferensi pada

sistem pakar penyakit tanaman padi menggunakan alur  forward chaining dengan

metode CBR-SMC dan CBR-JC.

4.2.3.1 Pohon Inferensi

Pohon inferensi pada sistem pakar penyakit tanaman padi ini  digunakan

untuk menggambarkan persoalan yang terdiri  dari  serangkaian keputusan untuk

mendapatkan solusi yang dicari dan untuk memudahkan dalam penyusunan basis
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pengetahuan serta menentukan kepastian dari setiap diagnosa serangan penyakit

pada  tanaman  padi  yang  diinputkan  oleh  pengguna.  Pohon  inferensi  untuk

menentukan  jenis  penyakit  pada  tanaman  padi  dapat  dilihat  pada  gambar  4.2

dibawah ini.

Gambar 4.2 Pohon Inferensi Penyakit Tanaman Padi

Keterangan dari gambar diatas tentang penomoran pohon inferensi adalah

sebagai berikut :

a. Simbol

= Goal 

Y = Penelusuran Jika Jawaban Ya

T = Penelusuran Jika Jawaban Tidak

Y/T = Penelurusan Jika Jawaban Ya atau Tidak
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b. Nama Penyakit

P01 = Blast

P02 = Hawar Pelepah Daun

P03 = Hawar Daun Bakteri

P04 = Keracunan Besi

P05 = Bercak Daun Cokelat

P06 = Kerdil Hampa

P07 = Kerdil Rumput

P08 = Busuk Batang

P09 = Hawar Daun Jingga

P10 = Bercak Cokelat Bergari

P11 = Tungro

P12 = Busuk Malai

c. Nama Gejala

G01 = Gejala awal adanya bercak kecil pada daun berwarna cokelat

G02 = Bagian tengah bercak berwarna keputih-putihan yang diikuti warna abu-

   abu

G03 = Bagian pinggir bercak berwarna cokelat / cokelat kemerahan

G04 = Bercak berbentuk belah ketupat

G05 = Bercak yang sudah berkembang dan banyak dalam satu daun, daun akan 

   mengering dan mati

G06 = Bercak pada leher malai berwarna cokelat keabu-abuan

G07 = Leher malai mudah patah dan pengisian malai terganggu

G08 = Bulir padi hampa

G09 = Rumpun yang terinfeksi pertumbuhannya terhambat (Kerdil)

G10 = Warna daun berubah menjadi kuning

G11 = Perubahan warna daun dimulai dari ujung daun meluas kebagian 

   pangkal daun

G12 = Jumlah anakan sedikit

G13 = Helaian daun dan pelepah memendek

IV-15



G14 = Bagian bawah helai daun muda terjepit oleh pelepah daun, sehingga 

   daun terpelintir /menggulung sedikit

G15 = Malai pendek

G16 = Bulir padi tidak terisi sempurna

G17 = Daun bendera terpelintir dan memendek dengan tepi helai daun bergerigi

G18 = Daun berwarna hijau tua

G19 = Pembungaan terlambat dan malai muncul tidak sempurna

G20 = Anakan bercabang dari buku-buku atas

G21 = Bercak berwarna abu-abu kehijauan berkembang pada pelepah daun       

   dekat permukaan air

G22 = Bercak membentuk sklerotia jamur berwarna cokelat dan mudah lepas

G23 = Bercak berbentuk oval atau elips memanjang 2-3 cm kemudian menyatu 

   selama pembungaan atau fase pemasakan

G24 = Jumlah anakan berlebihan (tampak seperti rumput)

G25 = Daun pendek, sempit dan kaku berwarna hijau pucat sampai hijau

G26 = Produksi malai sedikit dan gabah yang dihasilkan hampa

G27 = Gejala awal adanya bercak kecil pada daun berwarna jingga

G28 = Bercak berkembang dan memanjang pada tepi daun

G29 = Daun menggulung dan mengering berwarna cokelat

G30 = Batang bagian bawah, buku-buku berwarna hitam dan membusuk

G31 = Tunas-tunas mati

G32 = Bercak memiliki miselium jamur berwarna putih atau cokelat muda

G33 = Tanaman mudah rebah saat malai berisi

G34 = Gejala hawar daun dimulai dari tepi daun berwarna kuning berubah 

   menjadi orange dan mengering

G35 = Daun-daun berwarna hijau kelabu melipat dan menggulung 

    menyebabkan daun menjadi layu dan mati

G36 = Bercak berbentuk oval / elips berwarna cokelat gelap merata 

   dipermukaan daun

G37 = Bercak hitam / cokelat pada kulit gabah
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G38 = Gejala berupa bercak-bercak pendek dan sempit berwarna cokelat  

   berbentuk garis pada daun/pelepah

G39 = Gejala garis cokelat memanjang pararel dengan tulang daun

G40 = Bercak berukuran panjang 2-10mm, lebar 1mm

G41 = Gejala awal adanya bercak seperti noda-noda kecil berwarna cokelat  

   merata diseluruh permukaan daun

G42 = Daun berubah warna menjadi cokelat kemerahan dan mati

G43 = Daun muda berwarna perunggu

G44 = Buku-buku, batang paling atas dan leher malai membusuk 

G45 = Cabang-cabang/ ruas malai terdapat bercak berwarna cokelat 

4.2.3.2 Analisa Metode Case Based Reasoning (CBR)

Proses  diagnosa pada sistem ini  dilakukan dengan membandingkan dua

metode CBR-SMC dan CBR-JC untuk mendapatkan jawaban hasil diagnosa. Hasil

perhitungan  diagnosa  dari  masing-masing  metode  akan  dicocokkan  dengan

diagnosa pakar untuk dilakukan pengujian. Dari hasil pengujian sistem, metode

dengan nilai  persentase  tertinggi  akan digunakan dalam proses  diagnosa  kasus

penyakit  tanaman  padi.  Berikut  ini  merupakan  proses  yang  dilakukan  metode

Case Based Reasoning (CBR) pada kasus penyakit tanaman padi.

a) Proses Retrieve, yaitu mencari kasus yang relavan atau menyerupai antara

kasus lama dengan kasus baru dalam kasus penyakit tanaman padi. Pada

bagian ini akan dilakukan proses identifikasi penyakit berdasarkan gejala

yang  telah  diinputkan  pengguna  dengan  similarity  Simple  Matching

Coefficient  dan Jaccard Coefficient  untuk mendapatkan nilai  similaritas

kasus. Pada proses ini, kasus lama akan menjadi acuan dalam mendiagnosa

penyakit pada kasus baru.

b) Proses  Reuse,  setelah  dilakukan  proses  pencarian  gejala  yang  relavan

antara  kasus  baru dengan kasus  lama.  Maka kasus  yang memiliki  nilai

similaritas tertinggi akan diambil sebagai jawaban hasil diagnosa. Dimana

solusi pada kasus lama akan di-reuse  dan akan digunakan sebagai solusi

pada kasus baru. Hasil diagnosa berupa nama penyakit yang menyerang

beserta solusi pengendalian penyakit.
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c) Proses  Revise,  yaitu  jika pada  proses  perhitungan tidak ditemukan nilai

atau hasil diagnosa yang memiliki nilai similaritas >= threshold yang telah

ditentukan,  maka  akan  dilakukan  revisi  oleh  pakar  dan  tidak  akan

digunakan dalam proses diagnosa kasus berikutnya sebelum mendapatkan

revisi  dari  pakar.  Pada  proses  revise juga  dapat  dilakukan  perbaikan

terhadap  basis  pengetahuan  jika  ditemukan  kasus  baru  atau  ditemukan

gejala atau solusi yang tidak sesuai dengan kenyataan. 

d) Proses Retain, setelah dilakukan revisi maka pakar akan menyimpan kasus

tersebut kedalam basis pengetahuan apabila kasus baru tersebut dinyatakan

valid atau gejala pada kasus baru yang diinputkan oleh user layak dijadikan

sebagai gejala baru pada penyakit  tanaman padi.  Kasus baru yang telah

disimpan akan digunakan dalam proses diagnosa berikutnya.

 Flowchart metode CBR dengan perhitungan similarity SMC dan JC dapat

dilihat pada gambar 4.3 dibawah ini:

Gambar 4.3 Flowchart metode CBR
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4.2.3.3 Perhitungan Manual Sistem 

Proses perhitungan manual kasus dengan metode CBR-SMC dan CBR-JC

dalam sistem pakar penyakit tanaman padi akan dijelaskan dibawah ini. Berikut ini

merupakan kasus baru dengan gejala serangan penyakit pada tanaman padi milik

pengguna (petani) yang akan dilakukan diagnosa:

Kasus Baru (Target Case)

Diagnosa Penyakit : ?

Gejala :

1. Gejala awal adanya bercak kecil pada daun

berwarna cokelat 

2. Bagian  tengah  bercak  berwarna  keputih-

putihan yang diikuti warna abu-abu 

3. Bagian pinggir bercak berwarna cokelat /

cokelat kemerahan 

4. Bercak  membentuk  sklerotia  jamur

berwarna putih atau cokelat muda 

5. Bercak  berbentuk  oval  atau  elips

memanjang  2-3cm  kemudian  menyatu

selama pembungaan atau fase pemasakan 

6. Bercak memiliki miselium jamur berwarna

putih atau cokelat muda 

7. Bercak sampai pada daun bendera

 Dari  kasus  diatas  untuk  dapat  mengetahui  jenis  penyakit  tanaman  padi

tersebut maka akan dilakukan perhitungan sesuai metode  Case-based Reasoning

dengan membandingkan kasus baru tersebut  dengan kasus kasus yang terdapat

pada Lampiran A.

1. Proses Retrieve

Pada tahap ini akan dilakukan pencarian kemiripan kasus baru dengan kasus

lama yang ada pada basis kasus. Setelah gejala pada kasus baru di inputkan oleh

pengguna,  selanjutnya  sistem  akan  memproses  dengan  membandingkan  fitur
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(gejala) antara kasus lama (source case) dan kasus baru (target case).  Similarity

akan bernilai  1 jika terdapat kesamaan gejala dan bernilai 0 jika tidak terdapat

kesamaan. 

Proses Retrieve terhadap Kasus Lama 1 (K0000000001)

Kasus Lama 1 (K0000000001) Kasus Baru

Diagnosa : Blast Diagnosa Penyakit: ?

1. Gejala  awal  adanya  bercak  kecil

pada daun berwarna cokelat

2. Bagian  tengah  bercak  berwarna

keputih-putihan  yang  diikuti  warna

abu-abu 

3. Bagian  pinggir  bercak  berwarna

cokelat / cokelat kemerahan

4. Bercak berbentuk belah ketupat 

5. Bercak yang sudah berkembang dan

banyak dalam satu daun, daun akan

mengering dan mati 

6. Bercak  pada  leher  malai  berwarna

cokelat keabu-abuan 

7. Leher  malai  mudah  patah  dan

pengisian malai terganggu 

8. Bulir padi yang dihasilkan hampa 

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  membentuk  sklerotia

jamur berwarna putih atau cokelat

muda 

e) Bercak berbentuk oval atau elips

memanjang  2-3cm  kemudian

menyatu  selama  pembungaan

atau fase pemasakan 

f) Bercak memiliki miselium jamur

berwarna putih atau cokelat muda

g) Bercak sampai pada daun bendera

Pada kasus lama (K0000000001) diatas didapat 3 gejala penyakit yang 

sama antara kasus baru dengan kasus lama yaitu: 

1. Gejala awal adanya bercak kecil pada daun berwarna cokelat

2. Bagian tengah bercak berwarna keputih-putihan yang diikuti warna abu-

abu 

3. Bagian pinggir bercak berwarna cokelat / cokelat kemerahan
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Maka dapat dihitung nilai similarity SMC dan JC sebagai berikut: 

SMC (KB, KL1) = (M11 + M00) / (M11 + M10 + M01 + M00)

= (3 + 34) / (3 + 5 + 3 + 34) 

     = 0.82222222222222

JC (KB, KL1) = M11 / (M11 + M10 + M01)

= 3  / (3 + 5 + 3) 

     = 0.27272727272727

Proses Retrieve terhadap Kasus Lama 2 (K0000000002)

Kasus Lama 2 (K0000000002) Kasus Baru

Diagnosa : Hawar Pelepah Daun Diagnosa Penyakit: ?

a) Bercak  berwarna  abu-abu

kehijauan  berkembang  pada

pelepah daun dekat permukaan air 

b) Bercak membentuk sklerotia jamur

berwarna cokelat dan mudah lepas 

c) Bercak  berbentuk  oval  atau  elips

memanjang  2-3  cm  kemudian

menyatu selama pembungaan atau

fase pemasakan 

d) Bulir padi tidak terisi sempurna

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  membentuk  sklerotia

jamur berwarna putih atau cokelat

muda 

e) Bercak berbentuk oval atau elips

memanjang  2-3cm  kemudian

menyatu  selama  pembungaan

atau fase pemasakan 

f) Bercak memiliki miselium jamur

berwarna putih atau cokelat muda

g) Bercak sampai pada daun bendera

Pada kasus lama (K0000000002) diatas didapat 2 gejala penyakit yang 

sama antara kasus baru dengan kasus lama yaitu: 

1. Bercak membentuk sklerotia jamur berwarna putih atau cokelat muda 

IV-21



2. Bercak berbentuk oval  atau elips  memanjang 2-3cm kemudian menyatu

selama pembungaan atau fase pemasakan 

Maka dapat dihitung nilai similarity SMC dan JC sebagai berikut: 

SMC (KB, KL2) = (M11 + M00) / (M11 + M10 + M01 + M00)

= (2 + 37) / (2 + 2 + 4 + 37) = 0.86666666666667

JC (KB, KL2) = M11 / (M11 + M10 + M01)

= 2  / (2 + 2 + 4)  = 0.25

Untuk kasus selanjutnya dapat dilihat hasil similarity pada tabel 4.1 dan 4.2

dibawah ini yang sudah dihitung sesuai dengan contoh perhitungan diatas.

Tabel 4.1 Similarity SMC kasus baru dengan kasus lama

No Kode Kasus Similarity SMC

1 K0000000001 0.82222222222222

2 K0000000002 0.86666666666667

3 K0000000003 0.82222222222222

4 K0000000004 0.88888888888889

5 K0000000005 0.8

6 K0000000006 0.82222222222222

7 K0000000007 0.8

8 K0000000008 0.84444444444444

9 K0000000009 0.86666666666667

10 K0000000010 0.93333333333333

11 K0000000011 0.77777777777778

12 K0000000012 0.68888888888889

13 K0000000013 0.82222222222222

14 K0000000014 0.84444444444444

15 K0000000015 0.75555555555556

16 K0000000016 0.82222222222222

17 K0000000017 0.8

18 K0000000018 0.84444444444444

19 K0000000019 0.86666666666667

20 K0000000020 0.8

21 K0000000021 0.86666666666667
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No Kode Kasus Similarity SMC

22 K0000000022 0.75555555555556

23 K0000000023 0.82222222222222

24 K0000000024 0.82222222222222

25 K0000000025 0.8

Sambungan tabel 4.1 Similarity SMC kasus diatas dapat dilihat pada Lampiran B

Tabel 4.2 Similarity JC kasus baru dengan kasus lama

No Kode Kasus Similarity JC

1 K0000000001 0.27272727272727

2 K0000000002 0.25

3 K0000000003 0

4 K0000000004 0.375

5 K0000000005 0

6 K0000000006 0

7 K0000000007 0

8 K0000000008 0

9 K0000000009 0.14285714285714

10 K0000000010 0.57142857142857

11 K0000000011 0

12 K0000000012 0

13 K0000000013 0

14 K0000000014 0.125

15 K0000000015 0

16 K0000000016 0.11111111111111

17 K0000000017 0

18 K0000000018 0.125

19 K0000000019 0.33333333333333

20 K0000000020 0

21 K0000000021 0.25

22 K0000000022 0

23 K0000000023 0

24 K0000000024 0

25 K0000000025 0
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Sambungan tabel 4.2 Similarity JC kasus diatas dapat dilihat pada Lampiran B

2. Proses Reuse

Pada  proses  reuse,  solusi  yang  diberikan  adalah  solusi  dengan  hasil

similarity kasus lama dengan kasus baru yang paling tinggi. Dari hasil perhitungan

yang  terdapat  pad  tabel  4.1  kasus  lama  yang  memiliki  similarity SMC paling

tinggi adalah kasus No.39 (K0000000039) yaitu sebesar 0.95555555555556 atau

95.60% dan kasus lama yang memiliki  similarity JC paling tinggi  berdasarkan

tabel  4.2 adalah  kasus  No.39 (K0000000039) yaitu  sebesar  0.66666666666667

atau 66.70% 

Berdasarkan  Lampiran A,  kasus No.39 tanaman padi terserang penyakit

Hawar Pelepah Daun. Sehingga berdasarkan hasil perhitungan similarity terhadap

kasus baru tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa tanaman padi tersebut

mendiagnosa penyakit Hawar Pelepah Daun dengan metode SMC dan JC serta

solusi pengendalian penyakit yaitu:

1. Penggunaan  varietas  tahan,  terutama  varietas  yang  ada  pada  lokasi

setempat yang terlihat cukup tahan dan terhindar dari serangan

2. Penggunaan  pupuk  yang  berimbang  dengan  pupuk  kalium  yang sesuai

dengan kondisi tanah setempat

3. Rotasi  tanaman  dengan  kacang-kacangan  untuk  menurunkan  serangan

penyakit

4. Gunakan fungisida anjuran yang cukup efektif

3. Proses Revise

Pada proses revise,  sistem akan mengecek apakah nilai  similarity  kasus

dibawah nilai  treshold SMC 0.9 dan JC 0.7, berdasarkan kasus baru diatas maka

kasus  tersebut  perlu  mendapatkan  revisi  dari  pakar.  Pada  proses  revisi,  pakar

dapat  melakukan  penambahan  penyakit  baru  apabila  kasus  baru  tersebut  tidak

sesuai dengan hasil diagnosa pakar dan merupakan jenis penyakit baru yang tidak

terdapat pada basis pengetahuan penyakit sebelumnya atau pakar dapat memilih

jenis penyakit apabila hasil diagnosa tidak sesuai dengan kenyataan. 

Proses revisi pada sistem juga dapat dilakukan untuk penambahan basis

pengetahuan  gejala  apabila  terdapat  gejala  baru  yang  telah  diinputkan  oleh
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pengguna  sebelumnya  dan  akan  dilakukan  validasi  atau  perbaikan  oleh  pakar

sebelum disimpan dan digunakan sebagai  basis  pengetahuan gejala  pada  kasus

diagnosa berikutnya. Pada contoh kasus baru diatas terdapat 1 gejala baru yang

telah  diinputkan  petani  yaitu  bercak  sampai  pada  daun  bendera.  Maka  dapat

dilakukan perbaikan apabila gejala tersebut dinyatakan valid oleh pakar.

4. Proses Retain

Setelah  proses  revisi  dilakukan  dan  sudah  ditemukan  solusi  yang  tepat

selanjutnya pakar dapat me-retain kasus tersebut kedalam basis pengetahuan kasus

lama. Berdasarkan kasus baru yang telah diinputkan pengguna telah diretain oleh pakar

kedalam basis pengetahuan kasus dengan hasil diagnosa Hawar Pelepah Daun dan gejala

baru pada kasus tersebut telah dinyatakan valid dan disimpan kedalam basis pengetahuan

sebagai gejala baru. 

4.2.4 Analisa Fungsional Sistem

Analisa fungsional pada sistem pakar penyakit tanaman padi ini meliputi:

Flowchart,  Context  Diagram,  Data  Flow Diagram (DFD),  Entity  Relationship

Diagram (ERD).

4.2.4.1 Bagan Alir (Flowchart)

Bagan alir (flowchart) menggambarkan proses-proses yang terjadi didalam

sistem yang digunakan mulai dari awal hingga akhir. Berikut gambar  flowchart

pada  sistem  perbandingan  akurasi  metode  CBR-SMC  dan  CBR-JC  untuk

mendiagnosa  penyakit  tanaman  padi  yang  akan  dijelaskan  pada  Gambar  4.4

berikut ini.
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Gambar 4.4 Flowchart SP-PTP

4.2.4.2 Diagram Konteks (Context Diagram)

Diagram  konteks  (Context  diagram)  digunakan  untuk  menggambarkan

proses kerja sistem secara umum. Diagram konteks merupakan data flow diagram

yang  menggambarkan  garis  besar  operasional  sistem.  Diagram  konteks  pada

sistem pakar penyakit tanaman padi dapat dilihat pada Gambar 4.5 berikut.

IV-26



Gambar 4.5 Context diagram SP-PTP

Entitas luar yang berhubungan dengan sistem pada gambar 4.5 diatas dapat dilihat

pada tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3 Keterangan Entitas (Pengguna/User)

Pengguna/User Hak Akses Ke sistem Keterangan

Admin

Mengelola  data  login,
data  user,  data  master
gejala,  penyakit,  kasus
dan laporan.

Pengguna  dapat  melakukan  tambah,
edit  dan hapus data  gejala,  penyakit,
dan kasus. 

Pakar

Mengelola  data  login,
data  revisi,  monitoring
data  master  gejala,
penyakit, kasus.

Pengguna  dapat  melakukan  ambah,
edit dan hapus data revisi serta dapat
melihat info data gejala, penyakit dan
kasus.

Petani
Melakukan diagnosa. Pengguna  dapat  melakukan  diagnosa

dengan  menginputkan  data  gejala
penyakit tanaman padi.

4.2.4.3 Data Flow Diagram (DFD) Level 1

Data  Flow  Diagram (DFD)  merupakan  proses  yang  dibuat  untuk

menggambarkan  sistem  baru  yang  akan  dikembangkan  dimana  data  tersebut

mengalir dan tersimpan. 
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Berikut DFD level 1 sistem pakar penyakit tanaman padi yang dijelaskan pada

Gambar 4.6 dibawah ini:

Gambar 4.6 DFD level 1 SP-PTP

Proses pada DFD Level 1 dapat dilihat pada Tabel 4.4 dibawah ini

Tabel 4.4 Proses DFD Level 1

Nama Deskripsi

 Pengelolaan Login  Proses pengelolaan data login user

 Pengelolaan Data Master  Proses pengelolaan data master

 Diagnosa  Proses diagnosa

 Pengelolaan Revisi  Proses revisi

 Laporan  Laporan hasil diagnosa
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Aliran data pada DFD Level 1 dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut ini.

Tabel 4.5 Aliran Data DFD Level 1

 data_user  Username dan password

 info_user  Menampilkan informasi data user

 data_gejala  Melakukan tambah, edit, hapus data gejala

 info_gejala  Menampilkan informasi data gejala

 data_penyakit  Melakukan tambah, edit, hapus data  penyakit

 info_penyakit  Menampilkan informasi data penyakit

 data_kasus  Melakukan tambah, edit, hapus data kasus

 info_kasus  Menampilkan informasi data kasus

 info_Hasil_Diagnosa  Menampilkan data hasil diagnosa

 data_revisi  Melakukan tambah, edit, hapus data revisi

 info_revisi  Menampilkan informasi data revisi

 info_retrieve_SMC  Menampilkan informasi nilai SMC

 info_retrieve_JC  Menampilkan informasi nilai JC

 Laporan  Menampilkan laporan hasil diagnosa

4.2.4.4 Data Flow Diagram (DFD) Level 2

Data Flow Diagram (DFD) Level 2 pada sistem pakar diagnosa penyakit

tanaman padi  merupakan rincian dari  proses pada DFD level  1  yang memiliki

datastore lebih dari satu. DFD level 2 dijelaskan pada Gambar 4.7 berikut ini.

Gambar 4.7 DFD level 2 SP-PTP
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Proses pada DFD Level 2 proses 2 dapat dilihat pada Tabel 4.6 dibawah ini.

Tabel 4.6 Proses DFD Level 2 proses 2 (Pengelolaan Data Master)

Nama Deskripsi

 Pengelolaan Master Gejala  Proses pengelolaan data master gejala

 Pengelolaan Master Penyakit  Proses pengelolaan data master penyakit

 Pengelolaan Master Kasus  Proses pengelolaan data master kasus

Aliran data pada DFD Level 2 proses 2 dapat dilihat pada Tabel 4.7 dibawah ini.

Tabel 4.7 Aliran Data DFD Level 2 proses 2 (Pengelolaan Data Master)

 data_master_gejala  Melakukan tambah, edit, hapus data master gejala

 info_master_gejala  Menampilkan informasi data master gejala

 data_master_penyakit  Melakukan tambah, edit, hapus data master penyakit

 info_master_penyakit  Menampilkan informasi data master penyakit

 data_master_kasus  Melakukan tambah, edit, hapus data master kasus

 info_master_penyakit  Menampilkan informasi data master kasus

4.2.4.5 Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity  Relationship  Diagram (ERD)  merupakan  diagram  yang

menggambarkan hubungan antar tabel dalam sebuah database. ERD pada sistem

pakar penyakit tanaman padi dapat dilihat pada Gambar 4.8 berikut.

Gambar 4.8 Entity Relationship Diagram (ERD) SP-PTP
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Keterangan entitas pada ERD akan dijelaskan pada Tabel 4.8 berikut ini

Tabel 4.8 Keterangan Entitas pada ERD

No Nama Deskripsi Atribut Primary Key

1 User Menyimpan data user -id_user

-username

-password

-hak_akses

PK

-

-

-

2 Gejala Menyimpan data gejala -id_gejala

-nama_gejala

-gambar

-status_gejala

PK

-

-

-

3 Penyakit Menyimpan data penyakit -id_penyakit

-nama_penyakit

-keterangan

-solusi

-gambar

-gejala

PK

-

-

-

-

FK

4 Kasus Menyimpan data kasus -id_kasus

-id_penyakit

-gejala

-asal_sampel

PK

FK

FK

-

5 Diagnosa Menyimpan data diagnosa -id_diagnosa

-tanggal_diagnosa

-id_kasus

-gejala_terpilih

-persentase

PK

-

FK

-

-

4.3 Perancangan Sistem

Perancangan  pada  sistem  pakar  diagnosa  penyakit  tanaman  padi  ini

meliputi  perancangan  basis  data,  perancangan  struktur  menu  dan  perancangan

antarmuka yang akan dijelaskan berikut ini.

4.3.1 Perancangan Basis Data

Basis data yang dibangun dalam perancangan sistem ini terdiri dari 5 tabel

yaitu,  user,  gejala,  penyakit,  kasus  dan diagnosa.  Rancangan basis  data  sistem
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pakar diagnosa penyakit tanaman padi (SP-PTP) dapat dilihat pada tabel dibawah:

a. Tabel user

Nama tabel : user

Deskripsi : menyimpan data user

Penjelasan struktur tabel user dapat dilihat pada Tabel 4.9 dibawah ini

Tabel 4.9 Tabel User

Field Type and length Primary key Keterangan

id_user

username

password

hak_akses

varchar(4)

varchar(35)

varchar(128)

enum(‘pakar’,’  ‘)

id_user id pengguna

nama pengguna

password pengguna

hak akses pengguna

b. Tabel gejala

Nama tabel : gejala

Deskripsi : menyimpan data gejala

Penjelasan struktur tabel gejala dapat dilihat pada Tabel 4.10 dibawah ini.

Tabel 4.10 Tabel Gejala

Field Type and length Primary key Keterangan

id_gejala

nama_gejala

gambar

status_gejala

varchar(4)

text

varchar(100)

enum(‘1’,’0’)

id_gejala id gejala

nama gejala

gambar gejala

status gejala

c. Tabel penyakit

Nama tabel : penyakit

Deskripsi : menyimpan data jenis penyakit

Penjelasan struktur tabel penyakit dapat dilihat pada Tabel 4.11 dibawah ini.

Tabel 4.11 Tabel Penyakit

Field Type and length Primary key Keterangan

id_penyakit

nama_penyakit

keterangan

solusi

varchar(4)

varchar(50)

text

text

id_penyakit id penyakit

nama penyakit

keterangan penyakit

solusi pengendalian
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gambar

gejala

varchar(100)

text

gambar penyakit

gejala penyakit

d. Tabel kasus

Nama tabel : kasus

Deskripsi : menyimpan data kasus lama

Penjelasan struktur tabel kasus dapat dilihat pada Tabel 4.12 dibawah ini

Tabel 4.12 Tabel Kasus

Field Type and length Primary key Keterangan

id_kasus

gejala

id_penyakit

asal_sampel

varchar(11)

text

varchar(4)

text

id_kasus id kasus

nama gejala

id penyakit

asal sampel

e. Tabel diagnosa

Nama tabel : diagnosa

Deskripsi : menyimpan data diagnosa

Penjelasan struktur tabel diagnosa dapat dilihat pada Tabel 4.13 dibawah ini

Tabel 4.13 Tabel Diagnosa

Field Type and length Primary key Keterangan

id_diagnosa

tanggal_diagnosa

id_kasus

gejala_terpilih

persentase

varchar(11)

datetime

text

text

text

id_diagnosa id diagnosa

tanggal diagnosa

id kasus

gejala yang terpilih

persentase kemiripan

status enum(‘0’,’1’) status diagnosa

4.3.2 Perancangan Struktur Menu

Rancangan struktur menu digunakan menggambarkan susunan menu-menu

yang ada dalam sistem. Struktur  menu aplikasi  sistem pakar  penyakit  tanaman

padi (SP-PTP) adalah sebagai berikut.
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Gambar 4.9 Rancangan Struktur Menu SP-PTP

4.3.3 Perancangan Antarmuka (Interface)

Perancangan  antarmuka  atau  interface  berfungsi  sebagai  penyampaian

informasi sehingga lebih mudah untuk dipahami dan dimengerti  oleh pengguna

nantinya. Rancangan interface ini meliputi tampilan yang baik dan tombol-tombol

yang sederhana. Dengan adanya perancangan interface, dapat memudahkan dalam

proses implementasi sistem yang akan dilakukan. Rancangan interface pada sistem

pakar  diagnosa  penyakit  tanaman  padi  (SP-PTP)  dapat  dilihat  pada  gambar

dibawah ini.

4.3.3.1 Rancangan Halaman Login

Halaman login berisikan data username dan password yang hanya dapat

diisi oleh pengguna (admin/pakar). Perancangan halaman login dapat dilihat pada

gambar dibawah ini.
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Gambar 4.10 Rancangan Halaman Login

4.3.3.2 Rancangan Halaman User

Pada  halaman  user  dapat  dilakukan  tambah  dan  ubah  data  user.

Perancangan halaman user dapat dilihat pada Gambar 4.11.

Gambar 4.11 Rancangan Halaman User

Pada  halaman  tambah  data  user,  pengguna  (admin)  dapat  melakukan

penambahan data user baru untuk mengakses sistem. Halaman tambah data user

dapat dilihat pada gambar berikut.
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Gambar 4.12 Rancangan Halaman Tambah User

Pada halaman ubah data user, pengguna (admin) dapat mengubah data user

jika terdapat perubahan data. Halaman ubah data user dapat dilihat pada gambar

berikut.

Gambar 4.13 Rancangan Halaman Ubah User

4.3.3.3 Rancangan Halaman Data Master Gejala

Pada rancangan halaman data master gejala dapat dilakukan aksi tambah

dan  ubah  data  gejala.  Berikut  perancangan  halaman  data  master  gejala  dapat

dilihat dibawah ini.
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Gambar 4.14 Rancangan Halaman Data Master Gejala

Pada  halaman  tambah  data  gejala,  pengguna  (admin)  dapat  melakukan

penambahan  data  gejala  baru.  Halaman  tambah  data  gejala  dapat  dilihat  pada

gambar berikut.

Gambar 4.15 Rancangan Halaman Tambah Data Master Gejala

Pada halaman ubah data gejala, pengguna (admin) dapat mengubah data

gejala jika terdapat perubahan data. Halaman ubah data gejala dapat dilihat pada

gambar berikut.
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Gambar 4.16 Rancangan Halaman Ubah Data Master Gejala

4.3.3.4 Rancangan Halaman Data Master Penyakit

Pada halaman data master penyakit juga dapat dilakukan tambah dan ubah

data  penyakit.  Perancangan  halaman  data  master  penyakit  dapat  dilihat  pada

gambar berikut ini.

Gambar 4.17 Rancangan Halaman Data Master Penyakit

Pada halaman tambah data penyakit, pengguna (admin) dapat melakukan

penambahan  penyakit  baru.  Halaman  tambah  data  penyakit  dapat  dilihat  pada

gambar berikut.
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Gambar 4.18 Rancangan Halaman Tambah Data Master Penyakit

Pada halaman ubah data penyakit, pengguna (admin) dapat mengubah data

penyakit jika terdapat perubahan data. Halaman ubah data penyakit dapat dilihat

pada gambar berikut.

Gambar 4.19 Rancangan Halaman Ubah Data Master Penyakit

4.3.3.5 Rancangan Halaman Data Master Kasus

Pada halaman data master kasus dapat dilakukan aksi tambah dan ubah

data  kasus.  Rancangan  halaman  data  master  kasus  dapat  dilihat  pada  gambar

berikut ini.  
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Gambar 4.20 Rancangan Halaman Data Master Kasus

Pada  halaman  tambah  data  kasus,  pengguna  (admin)  dapat  melakukan

penambahan kasus baru. Halaman tambah data kasus dapat dilihat pada gambar

berikut.

Gambar 4.21 Rancangan Halaman Tambah Data Master Kasus

Pada halaman ubah data kasus, pengguna (admin) dapat mengubah data

kasus jika terdapat perubahan data. Halaman ubah data kasus dapat dilihat pada

gambar berikut.
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Gambar 4.22 Rancangan Halaman Ubah Data Master Kasus

4.3.3.6 Rancangan Halaman Diagnosa

Pada  halaman  Diagnosa  pengguna  (petani)  dapat  melakukan  diagnosa

dengan  menginputkan  data  gejala  serangan  penyakit  yang  akan  dilakukan

diagnosa. Rancangan halaman diagnosa dapat dilihat pada gambar berikut ini.  

Gambar 4.23 Rancangan Halaman Diagnosa

Pada  halaman  hasil  diagnosa  pengguna  (petani)  dapat  melihat  hasil

diagnosa  sebelumnya.  Rancangan  halaman  hasil  diagnosa  dapat  dilihat  pada

gambar berikut ini.
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Gambar 4.24 Rancangan Halaman Hasil Diagnosa

4.3.3.7 Rancangan Halaman Revisi

Pada halaman revisi yang dilakukan oleh pakar dapat dilakukan aksi lihat

dan ubah revisi. Rancangan halaman revisi dapat dilihat pada gambar berikut ini.  

Gambar 4.25 Rancangan Halaman Revisi

Pada halaman ubah data  revisi,  pengguna (pakar)  dapat  mengubah data

revisi jika terdapat perubahan data. Halaman ubah data revisi dapat dilihat pada

gambar berikut.
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Gambar 4.26 Rancangan Halaman Ubah Revisi

4.3.3.8 Rancangan Halaman Laporan

Pada halaman laporan admin dapat melihat hasil  laporan diagnosa yang

dapat dilihat pada gambar berikut ini.  

Gambar 4.27 Rancangan Halaman Laporan
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