
BAB I 

PENDAHULUAN 

 Latar Belakang 

Kelapa sawit adalah tumbuhan industri atau perkebunan yang berguna 

sebagai penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar. Pohon 

kelapa sawit terdiri dari dua spesies yaitu elaeis guineensis dan elaeis oleifera yang 

digunakan untuk pertanian komersil dalam pengeluaran minyak kelapa sawit. 

Pohon kelapa sawit elaeis guineensis, berasal dari Afrika barat diantara Angola dan 

Gambia, pohon kelapa sawit elaeis oleifera, berasal dari Amerika tengah dan 

Amerika selatan. Kelapa sawit menjadi populer setelah revolusi industri pada akhir 

abad ke-19 yang menyebabkan tingginya permintaan minyak nabati untuk bahan 

pangan dan industri sabun (Dinas Perkebunan Indonesia, 2007). 

PT. Permata Citra Rangau merupakan perusahaan yang bergerak dibidang 

pengolahan minyak kelapa sawit. PT. Permata Citra Rangau melakukan mitra kerja 

dengan petani sawit. Petani sawit yang melakukan mitra kerja dengan PT. Permata 

Citra Rangau berjumlah 12 orang, luas perkebunan keseluruhannya terhitung dari 

2014-2017 dengan total luas areal tanaman yaitu 5016 hektar. Karyawan 

diperkebunan permata citra rangau terdiri dari beberapa bagian, yaitu PBT, KHT, 

KHL, SPKL. Perawatan perkebunan Permata Citra Rangau dilakukan dengan cara 

pemupukan, tunas, semprot piringan, semprot gawangan, kastrasi, samitasi, dan 

perawatan jalan. Sistem panen pada PT. Permata Citra Rangau dilakukan mulai dari 

pagi hari karyawan apel pagi jam lima, selanjutnya jam setengah enam karyawan 

diantar keblok sebagai ancak panennya  dan pada pukul enam karyawan mulai 

panen. Buah yang akan dipanen harus matang dengan kriteria dua butir brondolan 

per kg. Pelepah dibuang pada tempatnya kemudian TBS diangkut ke TPH dan 

brondolan dikutip.  

Tanaman dikatakan sakit bila ada perubahan seluruh atau sebagian organ-

organ tanaman yang menyebabkan terganggunya kegiatan fisiologis sehari-hari. 

Secara singkat penyakit tanaman adalah penyimpangan dari keadaan normal 

(Pracaya, 2003). Seperti kebanyakan pada umumnya tanaman kelapa sawit ini juga 
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memiliki hama dan penyakit yang beragam, berdasarkan hasil wawancara dengan 

salah satu pegawai PT. Permata Citra  Rangau, penyakit yang sering menyerang 

tanaman kelapa sawit di PT. Permata Citra Rangau adalah busuk pangkal batang, 

bercak daun, busuk daun, penyakit tajuk, busuk tandan, cincin merah, penyakit little 

leaf, daun menguning, busuk pupus,  dan busuk pucuk. Banyaknya penyakit pada 

tanaman kelapa sawit yang dapat menimbulkan tanaman ini menghasilkan buah 

kelapa sawit yang kurang bagus bahkan terancam mati. 

Pada PT. Permata Citra Rangau selama ini cara yang berjalan dalam 

penanggulangan dan pemberian informasi penyakit tanaman kelapa sawit hanya 

dilakukan dengan cara pemantauan langsung ke lapangan serta melakukan sensus 

dan pendataan terhadap tanaman kelapa sawit yang terserang penyakit, setelah 

melakukan pemantauan dan sensus hasilnya akan dikirim kepada bagian 

penanggulangan penyakit untuk diteliti oleh pakar penyakit tanaman kelapa sawit. 

Cara ini masih kurang efektif karena sering terjadinya keterlambatan informasi bagi 

kepala lapangan untuk mengetahui penyakit dan hama yang menyerang, yang 

mengakibatkan keterlambatan dalam penanggulangan dan pencegahan penyakit 

tanaman kelapa sawit tersebut. Pada PT. Permata Citra Rangau selama ini apabila 

terjadi suatu kejadian serangan penyakit tanaman kelapa sawit pada lahan,  

masyarakat hanya bisa melaporkan kepada pihak perusahaan untuk mendapatkan 

informasi jenis penyakit dan cara penanggulanngannya, selama ini perusahaan 

hanya memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat dan petani sawit 

dalam pengenalan jenis-jenis penyakit tanaman sawit, hama yang sering 

menyerang, serta cara penanggulangannya. Hal ini masih dirasakan kurang efektif 

bagi perusahaan dan masyarakat. Sehingga menjadi suatu permasalahan yang serius 

bagi perusahaan maupun masyarakat.  

Maka dari itu untuk mempermudah menangani permasalahan yang dialami 

petani, dibutuhkan sebuah sistem yang dapat mewakili seorang pakar yang 

memiliki basis pengetahuan dan pengalaman tentang tanaman kelapa sawit, yaitu 

sebuah sistem pakar  ( Muharam dkk, 2016 ). Tujuan sistem pakar sebenarnya tidak 

untuk menggantikan peran para pakar, mengimplementasikan pengetahuan para 
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pakar kedalam bentuk perangkat lunak, sehingga dapat digunakan oleh banyak 

orang dan tanpa biaya yang besar ( Hardianti, et al., 2012 ). 

Berdasarkan penelitian (Sidauruk dan Pujianto, 2017) tentang sistem pakar 

diagnosa penyakit tanaman kelapa sawit menggunakan teorema bayes, berhasil 

dibangun sebuah sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit tanaman kelapa sawit. 

Sistem ini telah dapat membantu para petani dalam memberikan diagnosa penyakit 

tanaman kelapa sawit beserta solusi penanggulangannya. Hasil dari pengujian 

sistem ini mencapai keakuratan 92,25%. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode bayesian network. 

Bayesian network merupakan salah satu Probabilistik Graphical Model (PGM) 

yang sederhana yang dibangun dari teori probabilistik dan teori graf. Teori 

probabilistik berhubungan langsung dengan data sedangkan teori graf berhubungan 

langsung dengan bentuk representasi yang ingin didapatkan (Kurniawan, 2011). 

Bayesian network atau jaringan bayes juga dikenal sebagai jaringan kepercayaan 

dari jaringan bayes yang pendek dan masih merupakan probabilistik graphical 

model (PGM) dengan edge  berarah yang digunakan untuk merepresentasikan 

pengetahuan tentang hubungan ketergantungan atau kebebasan diantara variabel-

variabel domain persoalan yang dimodelkan. 

Penerapan metode bayesian network pada sistem pakar pernah diteliti oleh 

Meigarani (2010). Pada penelitian tersebut metode bayesian network digunakan 

hanya untuk mendiagnosa penyakit leukimia dengan hasil positif dan negatif saja. 

Bintoro (2012) pernah melakukan penelitian dengan judul penerapan aplikasi 

Artificial Intelligence (AI) dalam bidang pendidikan sistem tutor cerdas 

menggunakan metode bayesian network. Pada penelitian tersebut disimpulkan 

bahwa bayesian network merupakan metode Artificial Intelligence (AI) yang 

digunakan pada bagian user model dalam program ITS. Secara rata-rata keandalan 

program ITS atau sistem tutor cerdas menggunakan metode bayesian network 

adalah 53%. Bayesian network dapat digunakan untuk menghitung probabilitas dari 

kehadiran berbagai gejala penyakit. Sulit menentukan jenis penyakit pada tanaman 

kelapa sawit karena rumitnya berbagai gejala yang mengiringinya, dapat dibantu 
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dengan merepresentasikan gejala penyakit tanaman kelapa sawit ke dalam sebuah 

model grafis dalam bayesian network. 

Dengan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti 

dan memberikan solusi dengan judul penelitian Sistem Pakar Diagnosa Penyakit 

Tanaman Kelapa Sawit Menggunakan Metode Bayesian Network Pada PT. Permata 

Citra Rangau. 

 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

diambil suatu rumusan masalah yaitu bagaimana membangun suatu sistem pakar 

untuk mendiagnosa penyakit tanaman beserta saran pengendaliannya pada tanaman 

kelapa sawit dengan menerapkan metode bayesian network. 

 Batasan Masalah 

Agar tidak menyimpang dan mempertegas masalah yang akan dibahas dalam 

penelitian ini, Penulis membatasi ruang lingkup dan pembahasan sebagai berikut: 

1. Sistem yang dibuat yaitu diagnosa penyakit tanaman kelapa sawit dengan 

Studi kasus PT. Permata Citra Rangau. 

2. Sistem yang dibuat hanya terbatas untuk proses pemberian informasi penyakit 

tanaman kelapa sawit dan cara penanggulangannya. 

3. Metode pengembangan sistem dengan metode waterfall. 

4. Pembahasan jenis penyakit hanya sepuluh jenis penyakit yang paling sering 

terjadi di PT. Permata Citra Rangau. 

5. Sistem yang dibuat dikelola oleh admin dan pakar. 

 Tujuan 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas 

dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini untuk: 

1. Membangun sebuah sistem pakar diagnosa penyakit tanaman kelapa sawit 

berbasiskan web untuk mengetahui jenis-jenis penyakit dan cara 

penanggulangannya pada tanaman kelapa sawit. 

2. Menerapkan metode bayesian network untuk mendapatkan kesimpulan dalam 

sistem pakar diagnosa penyakit tanaman kelapa sawit. 
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 Manfaat 

Adapun manfaat dari penelitian ini: 

1. Untuk mempermudah perusahaan khususnya dan masyarakat pada umumnya 

dalam mencegah dan menanggulangi penyakit tanaman kelapa sawit. 

2. Untuk mengetahui jenis-jenis penyakit tanaman kelapa sawit yang sering 

menyerang dan penyebabnya serta cara penanggulangannya. 

3. Untuk dapat mempermudah perusahaan khususnya kepala lapangan serta 

masyarakat dalam memperoleh informasi awal cara pencegahan dan 

penanggulangan penyakit kelapa sawit dengan cepat dan tepat.  

 Sistematika Penulisan 

Laporan tugas akhir ini terdiri dari enam BAB, dengan sistematika penulisan 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini menjelaskan secara umum mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah dengan batasan–batasan masalah yang 

digunakan, tujuan penelitian, manfaat, metode penelitian, serta 

sistematika penulisan. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Berisi daar–dasar teori kecerdasan buatan dan sistem pakar untuk 

melandasi pemecahan masalah serta teori-teori sehubungan dengan 

pertanian khususnya tanaman kelapa sawit yang digunakan dalam 

perancangan sistem pakar ini menggunakan metode Bayesian 

Network. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab ini berisiskan tentang tahapan penelitian, tahapan pengumpulan 

data, kebutuhan sistem pakar pada hama tanaman kelapa sawit, 

perancangan perangkat lunak, implementasi, pengujian sistem dan 

analisa akhir. 
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BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN 

 Bab ini berisikan tentang bagaimana menganalisa hasil yang ingin di 

capai sistem pakar dengan metode Bayesian Network. 

 

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

 Bab ini menjelaskan tentang pembahasan permasalahan yang telah 

dirumuskan dengan menggunakan landasan teori yang mendukung, 

implementasi perangkat lunak, dan pengujian sistem. 

 

BAB VI PENUTUP 

 Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari Tugas Akhir yang dibuat. 

  


