
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Profil Perusahaan 

PT. Permata Citra Rangau adalah perusahaan yang bergerak di bidang 

pengolahan kelapa sawit dan inti sawit yang didirikan berdasarkan akta no. 02 

Tanggal 11 Februari 2014 yang dibuat dihadapan Wahyu Nasution, SH, Sp.N, 

notaris di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Akta pendirian ini telah disahkan oleh 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat 

keputusan No.AHU-10.06257.PENDIRIAN-PT.2014, Tanggal 14 Maret 2014. 

PT. Permata Citra Rangau berkedudukan di Jl. Gajah Mada–Sebanga Km 3.5, 

Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, dengan berkantor pusat di Menara 

Bintara Lt. 4, Jl. Bintara No.34, Pekanbaru, Riau. 

2.1.1 Visi 

Menjadi perusahaan agro industri yang terintegrasi dan berwawasan 

lingkungan serta memberikan manfaat kepada pihak–pihak yang berkepentingan. 

2.1.2 Misi 

1. Melakukan pembangunan pabrik minyak kelapa sawit dan kebun sawit secara 

berkelanjutan sesuai dengan ISPO/RSPO. 

2. Memberikan pelatihan ketenagakerjaan di bidang industri sawit. 

3. Membantu pemberdayaan masyarakat sekitar melalui program yang tepat 

sasaran dan tepat guna. 

2.2 Sistem Pakar (expert system) 

Sistem pakar pertama kali dikembangkan oleh komunitas Artificil Inteligence 

(AI) pada pertengahan tahun 1960. Sistem pakar yang muncul pertama kali adalah 

General Purpose Problem Solver (GPS) yang dikembangkan oleh Newel & Simon 

(Turban,1995). 

Sistem pakar yang baik dirancang agar dapat menyelesaikan suatu 

permasalah tertentu dengan meniru kerja dari para ahli. Sistem pakar memiliki 

banyak definisi, tetapi pada dasarnya sistem pakar diterapkan untuk mendukung 

aktivitas pemecahan masalah.  
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Secara umum, sistem pakar (expert system) adalah sistem yang berusaha 

mengadopsi pengetahuan manusia kekomputer, agar komputer dapat 

menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli. Ada beberapa 

definisi tentang sistem pakar, diantaranya: 

1. Menurut Durkin, Sistem pakar adalah suatu program komputer yang 

dirancang untuk memodelkan kemampuan penyelesaian masalah yang 

dilakukan seorang pakar. 

2. Menurut Ignizio, Sistem pakar adalah suatu model dan prosedur yang 

berkaitan, dalam suatu domain tertentu, yang mana tingkat keahliannya dapat 

dibandingkan dengan keahlian seorang pakar. 

3. Menurut Giarratano dan Riley, Sistem pakar adalah suatu sistem komputer 

yang bisa menyamai atau meniru kemampuan seorang pakar . 

4. Menurut Turban, Sistem pakar (expert system) adalah paket perangkat lunak 

pengambilan keputusan atau pemecahan masalah yang dapat mencapai 

tingkat performa yang setara atau bahkan lebih dengan pakar manusia di 

beberapa bidang khusus dan biasanya mempersempit area masalah. 

Sistem pakar pada penyakit tanaman kelapa sawit bagaimana perangkat lunak 

dapat memberi solusi dalam menangani hama dan penyakit tanaman kelapa sawit 

yang pengetahuannya setara atau bahkan lebih dari pakar manusia.  

Ide dasar dari sistem pakar, teknologi kecerdasan buatan terapan adalah 

sederhana. Keahlian ditransfer dari pakar ke suatu komputer. Knowledge ini 

kemudian disimpan didalam komputer, dan pengguna menjalankan komputer untuk 

nasihat spesifik yang diperlukan. Sistem pakar menanyakan fakta-fakta dan dapat 

membuat inferensi hingga sampai pada kesimpulan khusus. Kemudian layaknya 

konsultan manusia, sistem pakar akan memberi nasihat kepada nonexpert dan 

menjelaskan, jika perlu logika dibalik nasihat yang diberikan.  

Knowledge dalam sistem pakar mungkin saja seorang ahli, atau knowledge 

yang umumnya terdapat dalam buku, jurnal, website dan orang yang mempunyai 

pengetahuan tentang suatu bidang. Sistem pakar yang baik dirancang agar dapat 

menyelesaikan suatu permasalahan tertentu dengan meniru kerja dari para ahli 

(Kusumadewi, 2003). 
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Sebuah sistem pakar harus memberikan suatu dialog dan setelah diberikan 

suatu jawaban, sistem pakar dapat memberikan nasehat atau solusi. Tujuan utama 

sistem pakar bukan untuk menggantikan kedudukan seorang ahli atau seorang 

pakar, tetapi untuk memasyarakatkan pengetahuan dan pengalaman pakar. Bagi 

para ahli atau pakar, sistem pakar ini juga dapat membantu aktivitasnya sebagai 

asisten yang sangat berpengalaman. Sistem pakar memungkinkan seseorang dapat 

meningkatkan produktifitas, memperbaiki kualitas keputusan dan bisa 

memecahkan masalah yang rumit, tanpa bergantung sepenuhnya pada seorang 

pakar. 

Sistem pakar disusun oleh dua bagian utama, yaitu lingkungan 

pengembangan (development environment) dan lingkungan konsultasi 

(consultation environment) (Turban, 2001). Lingkungan pengembangan sistem 

pakar digunakan untuk memasukkan pengetahuan pakar ke dalam lingkungan 

sistem pakar, sedangkan lingkungan konsultasi digunakan oleh pengguna yang 

bukan pakar guna memperoleh pengetahuan pakar. 

2.2.1 Komponen Sistem Pakar 

Adapun komponen sistem pakar adalah sebagai berikut:  

1. Antar Muka Pengguna (User Interface) 

User interface merupakan mekanisme yang digunakan untuk pengguna dan 

sistem pakar untuk berkomunikasi. Antarmuka menerima informasi dari pemakai 

dan mengubahnya ke dalam bentuk yang dapat diterima oleh sistem. Selain itu 

antarmuka menerima informasi dari sistem dan menyajikannnya dalam bentuk yang 

dapat dimengerti oleh pemakai.  

Pada sistem pakar hama dan penyakit kelapa sawit ini yang menjadi input 

sistem data pribadi pengguna. Selanjutnya pengguna akan memilih gejala yang 

dialami yang telah disediakan oleh sistem. Sedangkan output sistem adalah nama 

penyakit, gambar penyakit, dan cara menanggulangi hama dan penyakit tanaman 

kelapa sawit tersebut. 

Menurut McLeod (1995), pada bagian ini terjadi dialog antara program dan 

pemakai, yang memungkinkan sistem pakar menerima instruksi dan informasi 

(input) dan pemakai juga memberikan informasi (output) kepada pemakai. 
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2. Basis Pengetahuan 

Basis pengetahuan mengandung pengetahuan untuk pemahaman, formulasi, 

dan penyelesaian masalah. Komponen sistem pakar ini disusun atas dua elemen 

dasar, yaitu fakta dan aturan. Fakta merupakan informasi tentang obyek dalam area 

permasalahan tertentu, sedangkan aturan merupakan informasi tentang cara 

bagaimana memperoleh fakta baru dari fakta yang telah diketahui (Arhami, 2005). 

Beberapa struktur basis pengetahuan pada sistem pakar ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Basis pengetahuan gejala hama dan penyakit. 

2. Basis pengetahuan hama dan penyakit. 

3. Basis pengetahuan gejala. 

4. Basis pengetahuan nilai Bayesian Network 

3. Akuisisi Pengetahuan 

Akusisi pengetahuan adalah akumulasi, transfer dan transformasi keahlian 

dalam menyelesaikan masalah dari sumber pengetahuan ke dalam program 

komputer. Dalam tahap ini knowledge engineer berusaha menyerap pengetahun 

untuk selanjutnya ditransfer ke dalam basis pengetahuan. Pengetahuan diperoleh 

dari pakar, dilengkapi dengan buku, basis data, laporan penelitian dan pengalaman 

pemakai (Arhami, 2005). 

R1 : IF daun mengering THEN A1. 

R2 : IF A1 AND tidak menghasilkan buah THEN A2. 

R3 : IF A2 AND tandan bunga atau tombak tidak membuka THEN A3. 

R4 : IF A3 AND daun yang baru membuka tergulung THEN A4. 

R5 : IF A4 AND daun yang baru membuka tumbuh tegak THEN A5. 

R6 : IF A5 AND daun berwarna kuning THEN Nematoda. 

4. Mesin Inferensi 

Komponen ini mengandung mekanisme pola pikir dan penalaran yang 

digunakan oleh pakar dalam menyelesaikan suatu masalah. Mesin inferensi adalah 

program komputer yang memberikan metodologi untuk penalaran tentang 

informasi yang ada dalam basis pengetahuan dan dalam workplace, dan untuk 

memformulasikan kesimpulan (Turban, 1995). 
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Ada dua metode inferensi dalam sistem pakar yaitu (Kusrini, 2006): 

1. Forward Chaining 

Forward chaining adalah pendekatan yang dimotori data (data driven). Metode 

ini menggunakan himpunan aturan kondisi-aksi. Dalam metode ini, data digunakan 

untuk menentukan aturan mana yang akan dijalankan, kemudian aturan tersebut 

dijalankan. Pelacakan dimulai dari informasi masukan, dan selanjutnya mencoba 

menggambarkan kesimpulan. Gambar 2.1 menunjukkan proses forward 

chaining. 

Observasi A        aturan R1         fakta C                                        Kesimpulan 1 

                                                                   aturan R3 

Observasi B         aturan R2        fakta D                                        Kesimpulan 2    

                                                                   aturan R4 

                                             fakta E 

Gambar 2.1 Proses Forward Chaining (Sumber: Arhami, 2004) 

2. Backward Chaining 

Backward chaining adalah pendekatan yang dimotori tujuan (goal driven). 

Dalam metode ini, penalaran dimulai dengan tujuan merunut balik ke jalur yang 

akan mengarahkan ke tujuan tersebut. Pelacakan dimulai dari tujuan, selanjutnya 

dicari aturan yang memiliki tujuan tersebut untuk kesimpulannya. Gambar 2.2 

menunjukkan proses backward chaining. 

Observasi A        aturan R1           fakta C                                             

                                                                         aturan R3 

Observasi B         aturan R2             fakta D                                            Tujuan 1   

                                                                         aturan R4            

            Gambar 2.2 Proses Backward Chaining  (Sumber: Arhami, 2004) 

5.      Blackboard 

Blackboard adalah area kerja memori yang disimpan sebagai database untuk 

deskripsi persoalan terbaru yang ditetapkan oleh data input, digunakan juga untuk 

perekaman hipotesis dan keputusan sementara. Tiga tipe keputusan dapat direkam 

dalam blackboard, yaitu: 

1. Rencana:bagaimana mengatasi persoalan. 
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2. Agenda:tindakan potensial sebelum eksekusi. 

3. Solusi:hipotesis kandidat dan arahan alternatif yang telah dihasilkan 

sistem sampai saat ini. 

6. Fasilitas Penjelasan 

Fasilitas penjelasan untuk komponen tambahan yang akan meningkatkan 

kemampuan sistem pakar. Komponen ini menggambarkan penalaran sistem kepada 

pemakai. Fasilitas penjelasan dapat menjelaskan perilaku sistem pakar dengan 

menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut (Turban, 1995): 

1. Apa saja hama dan penyakit pada kelapa sawit? 

2. Apa saja gejala dari masing-masing hama dan penyakit? 

3. Bagaimana cara penanggulangan dari setiap hama dan penyakit? 

4. Berapa nilai pengaruh tiap gejala terhadap setiap hama dan penyakit 

dengan range antara 0-100%? 

7. Perbaikan Pengetahuan 

Pakar memiliki kemampuan untuk menganalisis dan meningkatkan 

kinerjanya serta kemampuan untuk belajar dan kinerjanya. Kemampuan tersebut 

adalah penting dalam pembelajaran terkomputerisasi, sehingga program akan 

mampu menganalisis penyebab kesuksesan dan kegagalan yang dialaminya. 

2.3 Bayesian Network 

Metode bayesian network menjadi sangat populer pada dekade terakhir ini 

karena digunakan untuk berbagai aplikasi cerdas seperti mesin pembelanjaran, 

pengolahan teks, pengolahan bahasa alami, pengenalan suara, pengolahan sinyal, 

bioinformatika, error-control codes, diagnosis medis, peramalan cuaca, jaringan 

seluler, dan aplikasi sistem cerdas lainnya.  

Bayesian network merupakan salah satu Probabilistic 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. (Heckerman, 1995). 

Sebagai contoh, sebuah bayesian network dapat mewakili hubungan 

probabilistik antara penyakit dan gejala. Bayesian network dapat digunakan untuk 

menghitung probabilitas dari kehadiran berbagai gejala penyakit.  
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Metode bayesian network merupakan metode yang baik di dalam mesin 

pembelajaran berdasarkan data training, dengan menggunakan probabilitas 

bersyarat sebagai dasarnya.  

Bayesian network (BN) atau jaringan bayes juga dikenal sebagai jaringan 

kepercayaan dari jaringan bayes yang pendek dan masih merupakan probabilistic 

graphical model (PGM) dengan edge berarah yang digunakan untuk 

merepresentasikan pengetahuan tentang hubungan ketergantungan atau kebebasan 

diantara variabel-variabel domain persoalan yang dimodelkan. Pengetahuan 

tersebut direpresentasikan secara kualitatif menggunakan struktur graf dan secara 

kuantitatif menggunakan parameter-parameter numerik. Bayesian network terdiri 

dari dua bagian utama, yaitu: 

1. Struktur graf bayesian network disebut dengan Directed Acyclic Graph 

(DAG) yaitu graf berarah tanpa siklus berarah (Meigarani, 2010). DAG terdiri 

dari node dan edge. Node merepresentasikan variabel acak dan edge 

merepresentasikan adanya hubungan kebergantungan langsung dan dapat 

juga diinterpretasikan sebagai pengaruh (sebab-akibat) langsung antara 

variabel yang dihubungkannya. Tidak adanya edge menandakan adanya 

hubungan kebebasan kondisional di antara variabel. 

Struktur grafis bayesian network ini digunakan untuk mewakili pengetahuan 

tentang sebuah domain yang tidak pasti. Secara khusus, II-14 setiap node 

dalam grafik merupakan variabel acak, sedangkan ujung antara node 

mewakili probabilistik yang bergantung di antara variabel-variabel acak yang 

sesuai. Kondisi ketergantungan ini dalam grafik sering diperkirakan dengan 

menggunakan statistik yang dikenal dengan metode komputasi. Oleh karena 

itu, bayesian network menggabungkan prinsip-prinsip dari teori graf, teori 

probabilitas, ilmu pengetahuan komputer, dan statistik (Wiley, 2007). 

2. Himpunan parameter 

Himpunan parameter mendefinisikan distribusi probabilitas kondisional 

untuk setiap variabel. Pada bayesian network, nodes berkorespondensi 

dengan variabel acak. Tiap node diasosiasikan dengan sekumpulan peluang 
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bersyarat, p(xi|Ai) sehingga xi adalah variabel yang diasosiasikan dengan 

node dan Ai adalah set dari parent dalam graf. 

Dalam membangun bayesian network, struktur dibangun dengan pendekatan 

statistik yang dikenal dengan teorema bayes yaitu conditional probability (peluang 

bersyarat). Conditional probability yaitu perhitungan peluang suatu kejadian Y bila 

diketahui kejadian X telah terjadi, dinotasikan dengan P(Y|X). Teorema ini 

digunakan untuk menghitung peluang suatu set data untuk masuk ke dalam suatu 

kelas tertentu berdasarkan inferensi data yang sudah ada. Dalam kaitan dengan 

dignosis penyakit tanaman kelapa sawit, X dapat mengacu pada gejala penyakit 

tanaman kelapa sawit dan Y adalah jenis penyakit tanaman kelapa sawit. Rumus 

teori bayes yaitu: 

P ( A|B ) = P ( A|B) P (A)                                                                      

                             P (A|B) P (B) ...........................................................( Rumus 2.1 )     

Keterangan: 

P (A|B) adalah posterior probability, yaitu peluang A terjadi setelah B terjadi. P 

(A) adalah prior, yaitu peluang-peluang kejadian A. P (B) adalah peluang kejadian 

B. 

Bayesian network dapat melakukan pengambilan keputusan (inferensi) 

probabilistik. Inferensi probabilistik adalah memprediksi nilai variabel yang tidak 

dapat diketahui secara langsung dengan menggunakan nilai-nilai variabel lain yang 

telah diketahui (Krause, 1998). Contoh inferensi probabilistik adalah menentukan 

probabilitas kondisional pasien mengidap penyakit mata jika diketahui pasien 

tersebut mengalami mata merah dan tidak tahan cahaya. Inferensi probabilistik 

dapat dilakukan jika terlebih dahulu diperoleh joint probabillity distribution (JPD) 

dari semua variabel yang dimodelkan (Krause, 1998). JPD adalah probabilitas 

semua kejadian variabel yang terjadi secara bersamaan. 

Inferensi probabilistik dapat dilakukan jika bayesian network telah dibangun, 

sehingga yang perlu dilakukan terlebih dahulu adalah membangun struktur 

bayesian network. Dalam kasus diagnosis penyakit mata, hubungan antar variabel 

dan probabilitas nilai-nilai variabel belum diketahui, oleh karena itu bayesian 

network dibangun berdasarkan data kejadian mengenai variabel-variabel atau 
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disebut dengan konstruksi bayesian network dari data. Konstruksi Bayesian 

network dari data terdiri dari dua tahap, yaitu: 

1. Konstruksi struktur atau disebut juga tahap kualitatif, yaitu mencari   

keterhubungan antara variabel-variabel yang dimodelkan. 

2. Estimasi parameter atau disebut juga tahap kuantitatif, yaitu menghitung 

nilai-nilai probabilitas. 

2.3.1 Konsep Dasar Bayesian Network 

Untuk membangun bayesian network, memerlukan pemahaman dari konsep 

dasar bayesian network. Konsep dasar tersebut adalahsebagai berikut: 

1. Struktur Graf 

Struktur graf yang dimiliki oleh bayesian network adalah Directed Acyclic 

Graph (DAG), yaitu graf berarah yang tidak memiliki siklus. Struktur dari 

DAG sering disebut bagian dari model kualitatif yang diperlukan untuk 

menentukan model model parameter kuantitatif. Parameter dijelaskan secara 

konsisten dengan properti markov, di mana Conditional Probability 

Distribution (CPD) pada setiap node bergantung pada parent yang dimiliki 

(Wiley, 2007). 

2. Kondisi Markov 

         Kondisi ini menunjukkan hubungan antara DAG dan distribusi probabilitas.  

Bayesian network memanfaatkan kondisi markov untuk melakukan 

representasi JPD secara efisien dan memperoleh adanya kebebasan 

kondisional antara variabel. Model graf pada kondisi markov berupa graf 

dengan ujung berarah. Jaringan markov ini memberikan definisi secara 

sederhana yaitu kebebasan antara dua node yang berbeda berdasarkan konsep 

dari selimut Markov. Jaringan Markov sangat populer di bidang keilmuan 

modern seperti fisika, statistik dan ilmu komputer (Wiley, 2007). 

3. D-Separation. 

Properti DAG yang menyatakan hubungan kebebasan yang terdapat pada 

DAG. Semua kebebasan kondisional yang diperoleh dari kondisi markov 

akan diidentifikasi dengan properti ini. 
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4. Ekuivalensi Markov 

Konsep tentang adanya DAG-DAG yang memiliki dseparation yang sama, 

yang dapat direpresentasikan dalam sebuah DAG pattern. Dua DAG 

merupakan ekuivalen markov jika dan hanya jika kedua DAG tersebut 

mempunyai link-link (edge tanpa memperhatikan arah) yang sama dan 

himpunan uncoupled head-to-head meeting yang sama. Teorema tersebut 

memberikan cara sederhana untuk merepresentasikan kelas ekuivalen markov 

pada sebuah graf. Graf ini disebut DAG pattern. 

 

Gambar 2.3 DAG yang Ekuivalen Markov 

(Sumber: Willey, 2007) 

5. Kondisi Faithfulness  

Kondisi yang harus dipenuhi agar adanya edge diantara node pada DAG 

berarti ada kebergantungan langsung antar node tersebut. 

 

Gambar 2.4 DAG Pattern Merepresentasikan Kelas Ekuivalen Markov 

(Sumber: Willey, 2007) 

2.3.2 Membangun Bayesian Network 

Setelah memahami konsep dasar dalam membangun bayesian network, maka 

terdapat dua tahapan dalam membangun bayesian network yaitu: 

1. Konstruksi struktur 
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Struktur bayesian network adalah direct acyclic graph yang dapat 

merepresentasikan sebuah pola dari sekumpulan data. Perepresentasian 

dalam bentuk graf dapat dilakukan dengan mengidentifikasi konsep-konsep 

informasi yang relevan terhadap masalah. Selanjutnya konsep-konsep 

tersebut disebut himpunan variabel. Himpunan tersebut kemudian 

direpresentasikan menjadi node node dalam graf. Pengaruh antara variable 

dinyatakan eksplisit menggunakan edge pada graf. 

 

Gambar 2.5 Contoh Direct Acyclic Graph 

(Sumber: Willey, 2007) 

Hubungan parent, child, dan descendant pada gambar 2.5 dinyatakan sebagai 

berikut: 

a. Node A adalah parent dari node B; node B adalah child dari node A. 

b. Node A adalah parent dari node C; node C adalah child dari node A. 

c. Node B adalah parent dari node D; node D adalah child dari node B. 

d. Node B adalah parent dari node E; node E adalah child dari node B. 

e. Node C adalah parent dari node F; node F adalah child dari node C. 

f. {B,C,D,E,F} adalah descendant dari node A. 

g. {D,E} adalah descendant dari node B. 

h. {F} adalah descendant dari node C. 

2. Estimasi parameter 

Setelah struktur bayesian network terbentuk, parameter dan hubungan 

ketergantungan antara node ditentukan dengan menggunakan pengetahuan 
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pakar. Informasi ini dibutuhkan agar dapat menghitung joint probability 

distribution. 

2.3.3 Langkah-Langkah dalam Penerapan Bayesian Network 

Dalam penerapan metode Bayesian network terhadap kasus diagnosa penyakit 

tanaman kelapa sawit terdapat beberapa langkah-langkahnya (Arhami, 2005). Sebagai 

berikut : 

1. Membangun Struktur Bayesian Network  

Langkah awal yaitu membangun struktur bayesian network yang 

digambarkan berdasarkan data gejala dan data penyimpangan yang diperoleh 

dari proses akuisisi pengetahuan ataupun pakar yang ahli dalam bidangnya, 

dalam hal ini ada 3 pakar yaitu karyawan PT. Permata Citra Rangau, Petani, 

dan Dosen.  

2. Menentukan Parameter (Prior Probability Table)  

Setelah selesai membentuk struktur bayesian network untuk penyimpangan 

sosial, selanjutnya adalah menentukan nilai prior probability dari setiap 

gejala, yaitu derajat kepercayaan untuk suatu gejala. Prior probability 

digunakan ketika tidak ada informasi lain yang dapat digunakan untuk 

melihat kemungkinan suatu peristiwa terjadi, tetapi begitu informasi baru 

diketahui maka probabilitas yang baru harus dilihat berdasarkan informasi 

yang baru diketahui tersebut. 

3. Membuat Conditional Probability Table (CPT)  

Conditional probability adalah perhitungan probabilitas suatu kejadian B 

(akibat) terjadi apabila kejadian A (sebab) sudah terjadi. Probabilitas dari 

setiap kemungkinan nilai dari A dan B disebut dengan Conditional 

Probability Table (CPT).  

4. Membuat Joint Probability Distribution (JPD)  

Joint Probability Distribution (JPD) adalah probabilitas kemunculan semua 

kejadian yang terjadi secara bersamaan. Sama seperti CPT, JPD dari suatu 

variabel A dan B adalah sebuah tabel yang berisi probabilitas untuk setiap 

nilai A dan B yang terjadi. Cara untuk menghitung JPD adalah dengan 

mengalikan nilai Conditonal Probability dengan Prior Probability.  
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JPD = P B⋂A  

= 𝑃 𝐵∣𝐴 ∗𝑃 𝐴 ......................................................................................(2.2) 

Keterangan :  

JPD adalah Joint Probability Distribution, 𝑃 𝐵⋂𝐴 adalah peluang B dan A 

terjadi bersamaan, 𝑃 𝐵∣𝐴 adalah peluang B terjadi setelah A terjadi, 𝑃 𝐴 

adalah Nilai prior, yaitu peluang kejadian A. 

5. Menghitung Posterior Probability  

Untuk mendapatkan nilai posterior probability, dapat dihitung dari hasil joint 

probability distribution yang ada, kemudian nilai inilah yang digunakan 

untuk menghitung nilai probabilitas kemunculan suatu gejala dari penyakit 

masyarakat.  

6. Inferensi Probabilistik 

Ini merupakan data yang digunakan dalam melakukan inferensi yang 

diperoleh dari jawaban yang diberikan pengguna atas pertanyaan mengenai 

gejala yang diajukan sistem. 

Langkah-langkah diatas akan digunakan untuk menerapkan metode bayesian 

network dalam kasus diagnosa penyakit tanaman kelapa sawit. 

2.3.4 Contoh kasus dengan Bayesian Network 

Menurut Yudkowsky (2017) untuk memberikan gambaran lebih jelas 

bagaimana cara kerja bayesian netwiork, diberikan contoh kasus berikut. 

Dari wanita berusia diatas 40 tahun mengidap kanker payudara adalah 1%. 

Dari wanita pengidap kanker payudara tersebut, mempunyai hasil positif pada tes 

mamografi adalah 80%. Sedangkan 9,6% dari wanita yang tidak mengidap kanker 

juga menunjukkan hasil positif pada tes mamografi. Berapakah kemungkinan 

wanita diatas 40 tahun dengan hasil tes mamografi positif, akan mengidap kanker 

payudara P (kanker payudara | tes mamografi positif)? 

Langkah pertama adalah menentukan kemungkinan kanker payudara pada 

wanita berusia diatas 40 tahun. Berdasarkan kasus diatas 1% dari wanita berusia 

diatas 40 tahun mengidap kanker payudara, maka prior probability kanker present 

adalah 0.01 dan kanker absent adalah 0,99. Setelah diketahui prior probability, 

langkah selanjutnya adalah menentukan conditional probability antara kanker 
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payudara dan tes mamografi. Jika kanker present, maka conditional probability 

hasil tes mamografi positif adalah 0,8 (80%), dan jika kanker payudara absent maka 

conditional probabilitynya adalah 0,096 (9,6%). Conditional probability tersebut 

dibuat dalam tabel yang disebut conditional probability table pada Tabel 2.1 berikut 

ini: 

Tabel 2.1 Conditional Probability Table Kanker Payudara 

Tes mamografi Kanker Payudara 

Present Absent 

Positif 0,8 0,096 

Negatif 0,2 0,904 

(Sumber: Rahmad, 2011) 

Untuk mendapatkan joint probability distribution yaitu dengan cara menghitung 

hasil kali antara conditional probability dengan prior probability seperti terlihat 

pada tabel 2.2 dengan rumus: 

P ( A ∩ B ) = P (A) P (B|A)................................................................................. (2.3) 

Tabel 2.2 Joint Probability Table Kanker Payudara 

Tes Mamografi Kanker Payudara 

Present Absent 

Positif 0,01 x 0,8 = 0,008 0,99 x 0,096 = 0,09504 

Negatif 0,01 x 0,2 = 0,002 0,99 x 0,904 = 0,89496 

(Sumber: Rahmad, 2011) 

Dari joint probability distribution di atas, dapat diketahui nilai posterior probability 

dari kemungkinan P (kanker payudara | hasil tes mamografi positif) sebesar 0.07764 

(7.764%) yang terlihat dibawah ini: 

                 0,008 

                                       = 0,07764 

       0,008 + 0,09504 

Atau dengan menggunakan rumus teorema bayes pada rumus (2.2) didapatkan: 

Diketahui bahwa:  
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A adalah wanita yang menderita kanker payudara, Ā adalah wanita yang tidak 

menderita kanker payudara, B adalah positif tes mamografi,  Negatif tes 

mamografi. 

Diketahui nilai peluang dari kejadian-kejadian berikut: 

P (A) = 1% 

P (Ā) = 99% 

P (B | A) = 80% 

P (B | ) = 9,6% 

Maka: 

P ( A|B) = P ( B ∩ A ) 

                     P (B) 

 

P ( A|B) =                P (A) P( B|A ) 

                    P ( B|A ) P (A) + P ( B|Ā ) P(Ā) 

 

P ( A|B) =               0.01 x 0.8 

                     (0.8 x 0.01) + (0.096 x 0.99) 

 

P ( A|B) =            0.008 

                    0.008 + 0.009504 

 

P ( A|B) =  0.07764 

Tabel 2.3 Posterior Probability Kanker Payudara 

Tes Mamografi Kanker Payudara 

Present Absent 

Positif 0,07764 0,92236 

Negatif 0,00223 0,99777 

(Sumber: Rahmad, 2011) 

Dari perhitungan diatas, dapat disimpulkan bahwa JPD merupakan perkalian dari 

distribusi probabilitas kondisional pada setiap node. 

2.4 Diagnosa 

Diagnosa adalah identifikasi sifat-sifat penyakit atau kondisi atau 

membedakan satu penyakit atau kondisi dari yang lainnya. Penilaian dapat 

dilakukan melalui pemeriksaan fisik, tes laboratorium, atau sejenisnya, dan dapat 

http://kamuskesehatan.com/arti/penyakit/
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dibantu oleh program komputer yang dirancang untuk memperbaiki proses 

pengambilan keputusan. 

2.5 Tanaman Kelapa Sawit  

Menurut Sunarko (2009), Tanaman kelapa sawit merupakan tanaman 

penghasil minyak nabati yang paling efisien diantara beberapa tanaman sumber 

minyak nabati yang memiliki nilai ekonomi tinggi lainnya, seperti kedelai, zaitun, 

kelapa, dan bunga matahari. Kelapa sawit dapat menghasilkan minyak sebanyak 

enam sampai delapan ton per hektare, sementara tanaman sumber minyak nabati 

lainnya hanya menghasilkan kurang dari 2,5 ton per hektare. Rata-rata 

produktivitas kebun kelapa sawit di Indonesia masih lebih rendah daripada 

Malaysia, masih terdapat perbedaan hasil yang signifikan antara pencapaian 

produksi riil dengan potensi produksi (Sunarko, 2009).  

2.5.1  Kelapa Sawit (Elaeis Guineensis) 

 Kelapa sawit adalah tumbuhan industri penting penghasil minyak masak, 

minyak industri, maupun bahan bakar (biodiesel). Tanaman kelapa sawit berakar 

serabut yang terdiri atas akar primer, secunder, tertier dan kuartier. Akar-akar 

primer pada umumnya tumbuh ke bawah, sedangkan akar scunder, tertier dan 

kuartier arah tumbuhnya mendatar dan ke bawah. 

2.5.2 Jenis-Jenis Penyakit Tanaman Kelapa Sawit 

Berikut ini adalah penjelasan 10 jenis penyakit tanaman kelapa sawit yang 

sering menyerang tanaman kelapa sawit, baik yang masih muda (bibit) maupun usia 

produktif . jenis-jenis penyakit yang sering menyerang tanaman kelapa sawit di PT. 

Permata Citra Rangau di dapat kan berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu 

karyawan di PT. Permata Citra rangau yaitu bapak Delka Uthapama, SP. 

1. Busuk Pangkal Batang (Basal Steam Rot) 

 Penyakit busuk pangkal batang dapat dilihat pada Gambar 2.6 dibawah ini. 

 

Gambar 2.6 Busuk Pangkal Batang (Basal Steam Rot) 

http://id.wikipedia.org/wiki/Biodiesel
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Tabel 2.4 Penyakit Busuk Pangkal Batang 

Nama Penyakit: Penyakit busuk pangkal batang (basal steam rot). 

Gejala Penyakit:  

1. Menguningnya sebagian besar daun. 

2. Warna daun menjadi hijau pucat. 

3. Busuk pada batang tanaman. 

4. Penguningan tanaman. 

5. Semua pelepah menjadi pucat. 

6. Semua daun dan pelepah mengering. 

7. Daun tombak tidak membuka. 

8. Akar berubah menjadi coklat sampai putih. 

Penyebab Penyakit: 

Penyakit busuk pangkal batang (basal steam rot) disebabkan oleh jamur Ganoderma 

boninense. 

Cara Penanggulangan: 

1. Menggunakan tanah bebas Ganoderma. 

2. Sanitasi tanaman terinfeksi dengan cara membuang bole dan akar mencacah dan 

membakar beserta bagian atas tanaman. 

3. Menyisip tanaman dengan lubang tanam besar dengan ukuran panjang 3 meter, 

lebar 3 meter dengan kedalaman 0,8 meter. 

4. Membuat lubang sanitasi dan mengeluarkan bole dan akar terinfeksi dengan 

ukuran 2 x 2 meter. 

5. Gejala penyakit dengan infeksi masih pada stadium awal dilakukan pembedahan 

dan pembumbunan (penimbunan tanah). 

6. Membuat parit isolasi secara individual atau kelompok. Parit isolasi individual 

dibuat dengan ukuran 4 x 4 meter. 

  

2. Bercak Daun 

 Penyakit bercak daun dapat dilihat pada Gambar 2.7 dibawah ini. 

 

Gambar 2.7 Bercak Daun 
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Tabel 2.5 Penyakit Bercak Daun 

Nama Penyakit: Bercak Daun. 

Gejala Penyakit:  

1. Munculnya bercak kecil. 

2. Bercak kecil tersebar secara acak. 

3. Bercak tidak membesar. 

4. Bercak yang sangat banyak dan berdekatan. 

5. Daun seperti kering atau klorosis. 

Penyebab Penyakit:  

1. Populasi bibit persatuan luas terlalu tinggi atau terlalu rapat. 

2. Keadaan pembibitan yang terlalu lembab. 

3. Kelebihan air siraman dan cara penyiraman yang kurang tepat. 

4. Kebersihan pembibitan yang kurang terplihara dengan baik. 

5. Banyak gulma yang merupakan inang alternative bagi patogen. 

Cara Penanggulangan: 

1. Memperjarang letak bibit menjadi 90 x 90 cm. 

2. Mengurangi volume air siraman sementara waktu. 

3. Mengisolasi dan memangkas daun-daun sakit dari bibit yang bergejala ringan-

sedang. 

4. Disemprot dengan fungisida. 

5. Memusnahkan dengan cara membakar bibit yang terserang berat. 

 

 

3. Busuk Daun (Antraknosa) 

Penyakit busuk daun dapat dilihat pada Gambar 2.8 di bawah ini. 

 

Gambar 2.8 Busuk Daun (Antraknosa) 

Tabel 2.6 Penyakit Busuk Daun 

Nama Penyakit: Busuk Daun (Antraknosa). 

Gejala Penyakit:  

1. Munculnya titik-titik terang kemudian berubah menjadi coklat gelap dengan ukuran 

yang semakin membesar. 

2. Titik berubah menjadi coklat terang. 
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Tabel 2.6 Penyakit Busuk Daun (Lanjutan) 

3. Membentuk zona kekuning-kuningan. 

4. Bagian tengah bercak mengering. 

5. Tekstur seperti kertas tipis berwarna abu-abu atau cokat keabu-abuan. 

6. Adanya titik bening tidak berwarna. 

7. Coklat terang seperti terendam air. 

8. Adanya titik basah antar vena  dan besar memanjang mengikuti dua arah vena tersebut. 

9. Pada ujung daun berubah menjadi coklat atau hitam. 

10. Pada ujung daun bercak mati kering dan rapuh. 

Penyebab Penyakit:  

Disebabkan oleh beberapa spesies jamur Patogenik:Botryodiplodia, Melanconium, Glomelerra. 

Cara Penanggulangan: 

1. Menggunakan bibit yang sehat dan berkualitas. 

2. Pemeliharaan bibit yang baik dengan penyiraman dan pemupukan yang teratur. 

3. Mengatur jarak tanam dengan menanam tidak terlalu rapat. 

4. Menanam bibit dengan benar, jangan sampai media semai rusak atau pecah saat 

melakukan penanaman. 

 

4. Penyakit Tajuk (Crown Desease) 

Penyakit tajuk dapat dilihat pada Gambar 2.9 dibawah ini. 

 

Gambar 2.9 Penyakit Tajuk (Crown Desease) 

Tabel 2.7 Penyakit Tajuk 

Nama Penyakit: Penyakit Tajuk (crown desease). 

Gejala Penyakit:  

1. Banyak daun yang membengkok ke bawah di tengah pelepahnya. 

2. Terdapat anak daun atau anak daunnya kecil. 

3. Daun robek-robek. 

4. Anak-anak daun yang masih terlipat tampak busuk pada sudut atau tengahnya. 

 



26 

Tabel 2.7 Penyakit Tajuk (Lanjutan) 

Penyebab Penyakit:  

1. Disebabkan oleh kelebihan nitrogen. 

2. Disebabkan defisiensi magnesium. 

Cara Penanggulangan: 

1. Penyemprotan memakai fungisida. 

2. Jamur dipotong sedalam mungkin (sedekat mungkin dengan titik tumbuh). 

3. Bagian yang terbuka disemprot dengan fungisida sampai basah benar. 

4. Pemotongan tadi hanya janur yang belum membuka yang dibuang. 

5. Daun-daun sakit yang lebih tua tidak perlu dipotong. 

6. Fungisida yang dipakai adalah tiabendazol, tiram atau benomil. 

 

5. Busuk Tandan 

Penyakit busuk tandan dapat dilihat pada Gambar 2.10 dibawah ini. 

 

Gambar 2.10 Busuk Tandan 

Tabel 2.8 Penyakit Busuk Tandan 

Nama Penyakit: Busuk Tandan. 

Gejala Penyakit:  

1. Tandan buah segar (TBS) terdapat jamur membentuk benang-benang (miselium). 

2. Jamur berwarna putih mengkilap banyak menutupi kulit buah. 

3. Jamur membentuk jamur payung yang terdiri atas “topi” atau “payung” berwarna putih. 

4. Pada permukaan bawah payung terdapat papan-papan (bilah) seperti ingsang. 

Penyebab Penyakit:  

Penyakit busuk tandan ini disebabkan jamur Marasmius palmiporus. 

Cara Penanggulangan: 

1. Secara Mekanis 

a. Mengumpulkan dan membakar tanaman yang terserang. 

b. Mengumpulkan dan mengubur atau memendam kedalam tanah. 

2. Secara Kimia 

a. Menggunakan Fungisida yang selektif sehingga tidak mematikan serangga dan 

kumbang yang membantu penyerbukan. 
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    Tabel 2.8 Penyakit Busuk Tandan (Lanjutan) 

b. Fungisida yang biasa digunakan adalah Folatan 0,2-07%/ha dengan interval 2 

minggu sekali. 

 

6. Cincin Merah 

  Penyakit cincin merah dapat dilihat pada Gambar 2.11 dibawah ini. 

 

Gambar 2.11 Cincin Merah 

Tabel 2.9 Penyakit Cincin Merah 

Nama Penyakit: Cincin Merah 

Gejala Penyakit:  

1. Daun mengecil dan nampak bercak kuning-oranye. 

2. Daun tombak daun muda yang menguning. 

3. Cincin berwarna merah. 

4. Bintik hitam tersebar dan membentuk pola cincin. 

Penyebab Penyakit:  

Penyakit ini disebabkan oleh nematoda Bursaphelenchus cocophilus dan ditularkan oleh 

kumbang Rhynchophorus. 

Cara Penanggulangan: 

1. lalu lintas palma hias dari daerah wabah harus diawasi dengan ketat. 

2. Pemotongan pelepah daun yang terserang . 

3. Menghilangkan atau menghancurkan tanaman yang terkena penyakit di pertanaman 

sebelum menyebar ke tanaman lainnya. 

 

7. Penyakit Little Leaf 

    Penyakit little leaf dapat dilihat pada  Gambar 2.12 dibawah ini. 

 

Gambar 2.12 Penyakit Little Leaf 
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Tabel 2.10 Penyakit Little Leaf 

Nama Penyakit: Little Leaf 

Gejala Penyakit:  

1. Anak daun patah-patah. 

2. Ujung daun bengkok. 

3. Ujung daun melidi. 

4. Helai daun koyak. 

5. Ujung daun seperti ekor ikan. 

6. Daun kecil. 

Penyebab Penyakit:  

Disebabkan oleh kekurangan unsur hara Boroum (Boron), suatu unsur micro yang penting bagi 

tanaman. 

Cara Penanggulangan: 

1. Sesuai program pemupukan tahunan. 

2. Pemupukan dengan pupuk Borate ( Borax ) Na2B4O7.10 H2O menurut dosis yang 

sesuai dengan umur tanaman. 

 

8. Daun Menguning 

    Penyakit daun menguning dapat dilihat pada Gambar 2.13 dibawah ini. 

 

Gambar 2.13 Daun Menguning 

Tabel 2.11 Penyakit Daun  Menguning 

Nama Penyakit: Daun Menguning. 

Gejala Penyakit:  

1. Tanaman kelapa sawit menunjukkan gejala layu. 

2. Gejala layu di mulai dari daun yang lebih rendah. 

3. Daun berubah warna menjadi coklat dari ujung dan kering. 

4. Daun yang berbentuk cincin yang disebabkan oleh potyvirus. 

5. Daerah hijau daun bergantian berubah menjadi kuning. 

Penyebab Penyakit:  

Penyakit ini disebabkan oleh Potyvirus. 
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Tabel 2.11 Penyakit Daun  Menguning (Lanjutan) 

Cara Penanggulangan: 

1. Menunas pelepah secara teratur dan benar. 

2. Melakukan penyemprotan dengan fungisida. 

3. Interval penyemprotan satu minggu. 

 

9. Busuk Pupus 

Penyakit busuk pupus dapat dilihat pada Gambar  2.14 dibawah ini.  

 

Gambar 2.14 Busuk Pupus 

Tabel 2.12 Penyakit Busuk Pupus 

Nama Penyakit: Bususk Pupus. 

Gejala Penyakit:  

1. Mengalami pembusukan pada bagian pucuk. 

2. Patahnya pucuk tanaman. 

3. Pucuk yang busuk mudah dicabu. 

4. Terdapat massa bakteri berwarna keputihan (berlendir). 

Penyebab Penyakit:  

Penyakit busuk pupus disebabkan oleh bakteri Erwinia carotovora. 

Cara Penanggulangan: 

1. Menuangkan campuran formulasi fungisida dan bakterisida (29ember29tic). 

2. Untuk tanaman yang baru pulih disarankan 29ember ekstra pupuk N dan Mg sebesar 

25%. 

3. Mengendalikan kumbang moncong (Rhynchoporus sp) secara manual atau kimiawi. 

 

 

 

 

 

http://daunhijau.com/wp-content/uploads/2012/09/Tanaman-kelapa-sawit-dewasa-terserang-busuk-pupus.jpg
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10. Busuk Pucuk 

Penyakit busuk pucuk dapat dilihat pada Gambar 2.15 dibawah ini. 

 

Gambar 2.15 Busuk Pucuk 

Tabel 2.13 Penyakit Busuk Pucuk 

Nama Penyakit: Busuk Pucuk. 

Gejala Penyakit:  

1. Daun mengering pada bagian pucuk. 

2. Bila dibelah akan mengeluarkan bau yang busuk. 

3. Pembusukan di bagian pucuk atau tunas bakal daun yang masih muda   sebelum 

tumbuh ke luar. 

4. Pembusukan menjalar ke bagian lain yang sekitarnya. 

5. Pelepah mati dan layu. 

6. Di daun yang belum tua membusuk dan menjadi menguning. 

Penyebab Penyakit:  

Penyakit busuk pucuk disebabkan oleh Phytophthora palmivora, pada umumnya media 

penyebaran berasal dari spora jamur yang dibawa angin dan serangga khususnya kumbang. 

Cara Penanggulangan: 

1. Sebelum titik tumbuhnya busuk dapat dipotong seluruh jaringan yang sakit. 

2. Dapat dioleskan fungisida sistemik binomil dengan dosis 5 gram per pohon. 

3. Fungisida diberikan pada bagian yang telah dipotong. 

4. Apabila gejala serangan sudah dirasakan cukup berat maka pohon harus segera 

dibongkar. 
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2.6 Desain Sistem 

2.6.1 Unified Modeling Language (UML) 

  Menurut Dharwiyanti dan Wahono (2003), Unified Modeling Language 

adalah sebuah “bahasa” yang telah menjadi standar dalam industri untuk visualisasi, 

merancang dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak. UML menawarkan 

sebuah standar untuk merancang model sebuah sistem. UML mendefinisikan 

diagram-digram sebagai berikut : 

1. Digram usecase (use case diagram). 

2. Diagram aktivitas (activity diagram). 

3. Diagram sekuensial (sequence diagram). 

4. Diagram kolaborasi (collaboration diagram). 

5. Diagram kelas (class diagram). 

6. Diagram statechart (statechart diagram). 

7. Diagram komponen (component diagram). 

8. Diagram deployment (deployment diagram). 

2.6.2 Use Case Diagram 

Menurut John Satzinger (2010) dalam (Triandini & Suardika, 2012), usecase 

adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh sistem, biasanya dalam menanggapi 

permintaan dari pengguna sistem.  

Langkah–langkah membuat usecase menurut Triandini dan Suardika (2012) 

dalam bukunya berjudul “Step by step desain proyek menggunakan UML” yaitu 

sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi aktor, perhatikan bahwa aktor yang sebenarnya adalah 

peran yang dimainkan oleh pengguna. 

2. Menyusun tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh peran-peran tersebut 

dalam penggunaan sistem. 

2.6.3  Sequence Diagram 

Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek didalam dan 

disekitar sistem (termasuk pengguna, display, dan sebagainya) berupa message 

yang digambarkan terhadap waktu (Dharwiyanti & Wahono,2003). Sequence 

diagram terdiri atas dimensi vertikal (waktu) dan dimensi horizontal. 
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Berikut ini merupakan beberapa simbol yang terdapat pada sequence diagram 

menurut Munawar (2005). 

Tabel 2.14 Simbol Sequence Diagram 

NO GAMBAR NAMA KETERANGAN 

 
1 

 

 
 

 
LifeLine Objek entity, antarmuka yang 

saling berinteraksi. 

 

2 

 

 

 
 

 

 

Message 

Spesifikasi dari komunikasi antar 

objek yang memuat informasi- 

informasi  tentang  aktifitas   yang 

terjadi.  

 

 
3 

 

 
 

 

 

 

 

 
Message 

Spesifikasi dari komunikasi antar 

objek yang memuat informasi- 

informasi tentang aktifitas yang 

terjadi 

(Sumber: Munawar, 2005) 

2.6.4 Activity Diagram 

Activity diagram adalah teknik untuk mendeskripsikan logika prosedural, 

proses bisnis dan aliran kerja dalam banyak kasus (Munawar,2005). Sedangkat 

menurut Dharwiyanti dan Wahono(2003), activity diagram menggambarkan alir 

aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang, bagaimana masing-masing alir 

berawal, decision yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. Activity 

Diagram juga dapat menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada 

beberapa eksekusi. 

Berikut merupakan beberapa simbol yang dipakai pada Activity diagram 

(Munawar,2005) terdapat dalam Tabel 2.15. 

Tabel 2.15 Simbol Activity Diagram 

NO GAMBAR NAMA KETERANGAN 

 

1 

 

 
 

 
Actifity 

Memperlihatkan bagaimana 

masing-masing kelas antarmuka 

saling berinteraksi satu sama lain. 
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Tabel 2.15 Simbol Activity Diagram (Lanjutan) 

 
2 

 

 

 
 

Action 

State dari sistem yang 

mencerminkan eksekusi dari suatu 

aksi. 

3  

 

 

 

 

Initial Node 

Bagaimana objek dibentuk atau 

diawali. 

4  

 

 

 

 

Actifity Final 
Node 

Bagaimana objek dibentuk dan 

dihancurkan. 

5  

 

 

 

 

Fork Node 

Satu aliran yang pada tahap tertentu 

berubah menjadi beberapa aliran. 

(Sumber: Munawar, 2005) 

2.6.5 Class Diagram 

Class diagram menggambarkan struktur dan deskripsi class, package, dan 

objek beserta hubungan satu sama lain seperti containment, pewarisan, asosiasi dan 

lain-lain (Dharwiyanti & Wahono, 2003). 

Tabel 2.16 Class Diagram 

NO GAMBAR NAMA KETERANGAN 

 
1 

 

 
 

 
Package 

Package merupakan sebuah 

bungkusan dari satu atau lebih 

kelas. 

 
2 

 

 
Operasi 

 
Kelas pada struktur system. 

 
3 

 

 

 
 

 

Asosiasi berarah 

atau Directed 

asosiasi 

Relasi antar kelas dengan makna 

umum, asosiasi biasanya juga 

disertai dengan multiplicity. 

 
4 

 

 

 
 

 
Generalisasi 

Relasi antar kelas dengan makna 

generalisasi spesialisasi (umum- 

khusus). 

5 
 

 
 

Kebergantungan 

atau Defedency 

Relasi antar kelas dengan makna 

kebergantungan antar kelas. 
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2.7 Metode Waterfall 

Model Waterfall merupakan salah satu metode dalam Systems Development 

Life Cycle (SDLC). Menurut Imam Fahrurrozi dan Azhari (Soerip, 2015) metode 

ini merupakan metode dengan model sekuensial, sehingga penyelesaian satu set 

kegiatan menyebabkan dimulainya aktivitas berikutnya. Fokus terhadap masing-

masing fase dapat dilakukan maksimal karena tidak adanya pengerjaan yang 

sifatnya paralel. 

Berikut adalah tahapan metode waterfall dapat dilihat pada Gambar 2.16. 

 

Gambar 2.16. Tahapan Metode Waterfall 

(Sumber: Soerip,2015) 

1. Requirement Analysis 

Seluruh kebutuhan software didapatkan pada fase ini, termasuk didalamnya 

kegunaan software yang diharapkan pengguna dan batasan software. 

Informasi ini biasanya dapat diperoleh melalui wawancara, survey atau 

diskusi. Informasi tersebut dianalisis untuk mendapatkan dokumentasi 

kebutuhan pengguna untuk digunakan pada tahap selanjutnya. 

2. System Design 

Tahap ini dilakukan sebelum melakukan tahapan coding system. Tahap ini 

bertujuan untuk memberikan gambaran seperti apa sistem yang akan dibua 

dan bagaimana interface untuk setiap kegiatannya. Tahap ini membantu 

dalam menspesifikasikan kebutuhan hardware dan sistem serta 

mendefinisikan arsitektur sistem secara keseluruhan. 
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3. Implementation 

Pada tahap ini dilakukan tahapan pemrograman. Pembuatan software 

dipecah menjadi modul-modul kecil yang nantinya akan digabungkandalam 

tahap berikutnya. Selain itu dalam tahap ini juga dilakukan pemeriksaan 

terhadap modul yang dibuat, apakah telah memenuhi fungsi yang diinginkan 

atau belum. 

4. Integration dan Testing 

Pada tahap ini dilakukan penggabungan modul-modul yang telah dibuat dan 

dilakukan pengujian untuk mengetahui apakah software telah sesuai atau 

belum sesuai dengan desainnya. 

5. Operation dan Maintenance 

Ini merupakan tahap terakhir dalam model waterfall. Software yang sudah 

jadi, dijalankan serta dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan termasuk 

dalam memperbaiki kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah 

sebelumnya. 

2.7.2 Keunggulan dan Kelemahan Metode Waterfall  

Metode pengembangan waterfall mempunyai keunggulan dalam 

membangun dan mengembangkan suatu sistem antara lain: 

1. Kualitas dari sistem yang dihasilkan akan baik. Ini dikarenakan oleh 

pelaksanaannya secara bertahap. Sehingga tidak terfokus pada tahapan 

tertentu. 

2. Dokumen pengembangan sistem sangat terorganisir, karena setiap fase harus 

terselesaikan dengan lengkap sebelum melangkah ke fase berikutnya. Jadi 

setiap fase atau tahapan akan mempunyai dokumen tertentu. 

Dalam proses membangun dan mengembangkan suatu sistem, 

metode waterfall mempunyai beberapa kelemahan, antara lain: 

1. Diperlukan majemen yang baik, karena proses pengembangan tidak dapat 

dilakukan secara berulang sebelum terjadinya suatu produk. 

2. Kesalahan kecil akan menjadi masalah besar jika tidak diketahui sejak awal 

pengembangan. 
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3. Pelanggan sulit menyatakan kebutuhan secara eksplisit sehingga tidak dapat 

mengakomodasi ketidakpastian pada saat awal pengembangan. 

2.8 Desain Program 

     1.  World Wide Web (WWW) 

Menurut Raharjo (2011) World Wide Web (WWW), sering disingkat dengan 

web, adalah suatu layanan di dalam jaringan internet yang berupa ruang informasi.  

2.   PHP (Hypertext Preprocessor) 

Menurut Amin (2010) Hypertext Preprocessor PHP merupakan bahasa 

pemrograman server side scripting yang lahir sejalan dengan perkembangan 

internet. PHP merupakan sebuah script  yang terintegrasi dengan HTML dan 

mampu menyajikan informasi yang dinamis.  

3.   MySQL (My Structured Query Language) 

Menurut Kadir (2011) MySQL (My Structured Query Language) tergolong 

sebagai DBMS (DataBase Management System). Perangkat lunak ini bermanfaat 

untuk mengelola data dengan cara yang sangat fleksibel dan cepat.  

4.   XAMPP 

Menurut Wicaksono (2008) XAMPP adalah sebuah software yang berfungsi 

untuk menjalankan website berbasis PHP dan melakukan pengolahan  database 

dengan MySQL di komputer lokal. XAMPP merupkan singkatan dari X (empat 

sistem operasi apapun), Apache, MySQL, PHP, Perl. XAMPP merupakan tool 

yang menyediakan paket perangkat lunak ke dalam satu buah paket.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

2.9 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu adalah penelitian dimana obyek dan variabel penelitian 

biasanya hampir sama dengan penelitian ini, sehingga dapat dijadikan sebagai 

bahan acuan dan pembanding. Penelitian terdahulu dapat dilihat pada Tabel 2.17. 

Tabel 2.17 Penelitian Terdahulu 

Peneliti Judul Hasil Penelitian 

Rahmad Kurniawan (2011) Sistem Pakar Untuk 

Mendiagnosa Penyakit Mata 

Dengan Metode Bayesian 

Network. 

Dari penelitian ini dihasilkan 

sebuah perangkat lunak yaitu 

sistem pakar diagnosa 

penyakit mata dengan metode 

bayesian network. 

Khairil Mustaqim (2013) Aplikasi Sistem Pakar Untuk 

Diagnosa Hama dan Penyakit 

Tanaman Kelapa Sawit 

Menggunakan Naive Bayes ( 

Studi Kasus : PT. Perkebunan 

Nusantara V. 

Telah berhasil dibangun 

sebuah sistem pakar untuk 

diagnosa penyakit tanaman 

kelapa sawit dengan 

menerapkan metode naive 

bayes dan dapat memberikan 

informasi hama penyakit, 

probabilitasnya dan 

pemberantasannya 

berdasarkan gejala-gejala 

yang dijawab oleh user. 

Gunawan supriyanto, dkk 

(2014) 

Sistem Pakar Diagnosis 

Penyakit Pada Tanaman 

Kelapa Sawit Menggunakan 

Metode Certainty Factor. 

Berhasil dibangun sebuah 

sistem pakar untuk diagnosis 

penyakit tanaman kelapa sawit 

dengan menerapkan metode 

Certainty Factor sesuai 

dengan gejala-gejala yang 

terjadi pada tanaman kelapa 

sawit, serta dapat memberikan 

suatu cara pengendalian 

berdasarkan jenis penyakit 

pada tanaman kelapa sawit. 

 


