
BAB IV 

ANALISA DAN PERANCANGAN 

 

4.1  Analisa Sistem 

Sistem yang akan dibangun memanfaatkan sistem pakar dengan metode 

Naïve Bayes untuk mendapatkan suatu kesimpulan hama yang diderita tanaman 

serta penanggulangannya. Sistem pakar yang akan dibangun layaknya seorang 

pakar dalam mendapatkan kesimpulan dari permasalah-permasalahan (gejala) 

yang ada dengan keahlian pakar. Sistem pakar yang akan dibangun berbasis 

Android. Sebelum sistem pakar ini dijalankan terdapat beberapa data yang 

dijadikan sebagai basis pengetahuan yaitu: data hama, data gejala, dan data 

penanggulangan hama. Semua basis pengetahuan digunakan untuk memberikan 

sebuah kesimpulan diagnosa dari hama tanaman kelapa. 

 

4.1.1 Analisa Basis Pengetahuan 

Dalam membangun sistem pakar, hal yang pertama kali dilakukan adalah 

menentukan struktur basis pengetahuan. Basis pengetahuan merupakan kumpulan-

kumpulan fakta. Pendekatan basis pengetahuan yang digunakan pada penelitian 

ini adalah penalaran berbasis aturan (rule-based reasoning) dengan mesin 

inferensi forward chaining karena dalam kasus ini memiliki langkah-langkah 

untuk pencapaian solusi. Beberapa struktur basis pengetahuan pada sistem pakar 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Basis pengetahuan gejala. 

2. Basis pengetahuan hama. 

3. Basis pengetahuan penanggulangan hama. 
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Tabel 4.1 Basis Pengetahuan 

No Gejala Nama Hama Penanggulangan 

1 

G1. Lubang pada 

pelepah termuda 

yang belum 

terbuka 

 

G2. Rusak pada bunga 

kelapa 

 

G3. Daun terpotong 

seperti digunting 

berbentuk segitiga 

 

G4. Pelepah berlubang 

 

H1. Kumbang 

badak 

1.  Sanitiasi, dilakukan 

dengan cara 

membersihkan kebun 

dari semua sisa 

tanaman, baik yang 

berupa serasah, kotoran, 

sampah gerhajian dan 

sebagainya. 

2.  Biologis, dilakukan 

dengan menggunakan 

candawan meterrhizium 

anisopliae. 

 3  Kimiawi dilakukan 

dengan cara 

menaburkan obat-

obatan kimia pada 

pucuk pohon, seperti 

basudin sebanyak 10g - 

20g. 

2 

G5. Pucuk tanaman 

tidak berkembang 

dengan sempurna 

 

G6. Daun kecil dan 

pendek 

 

G7. Anak daun 

melengkung 

berwarna kemerah-

merahan dan 

mengering 

H2. Kumbang 

brontispa 

1.  Mekanis, dengan cara 

memotong daun-daun 

tanaman yang terserang. 

2.  Biologis/hayati, 

dengan cara 

menggunakan berbagai 

jenis parasit, antara lain 

tabuhan parasit, berupa 

parasit parasit larva dan 

kepompong dengan cara 

menyebarkan pada 

lokasi tanaman kelapa. 



IV-3 
 

 

G8. Terdapat garis-garis 

memanjang bekas 

gigitan 

 

3.  Kimiawi, dilakukan 

dengan cara 

menyemprotkan 

insektesida basudin 60 

EC dengan dosis 3 cc 

per liter air, dilakukan 2 

minggu sekali. 

3 

G9. Umbut tercabut 

 

G10. Buah yang masih 

muda rusak 

H3. Monyet 1. Dengan cara berburu dan 

menembak monyet 

tersebut. 

4 

G11. Batang berlubang 

 

G12. Pucuk layu 

 

G13. Pucuk mati 

H4. Anai - anai 1. Kultur teknis, dengan 

cara menyingkirkan 

dan membakar semua 

sisa tumbuhan(akar, 

batang, dan cabang-

cabang tanaman) pada 

waktu membuka 

tanaman baru. 

2. Kimiawi, dengan 

caramerendam benih 

kelapa sebelum 

ditanam. 

5 

G14. Buah kelapa 

berlubang 

 

G15. Rusak pada tajuk 

H5. Bajing 1. Dengan cara berburu dan 

menembak bajing 

tersebut. 

 

4.1.2 Analisa Mesin Inferensi 

Langkah selanjutnya setelah mengetahui basis pengetahuan, maka 

selanjutnya dilakukan analisa mesin inferensi. Mesin inferensi atau teknik 

penelusuran yang digunakan dalam sistem pakar ini adalah dengan menggunakan 

forward chaining. Mesin inferensi forward chaining menggunakan himpunan 



IV-4 
 

aturan kondisi-aksi, dimana dalam pengambilan kesimpulan berdasarkan fakta-

fakta atau pernyataan yang dimulai dengan kondisi IF kemudian THEN untuk 

menyimpulkan hama penyakit yang diderita. 

Adapun penalaran inferensi pada sistem ini sebagai berikut : 

 

R1 : IF G1, G2, G3, G4 THEN H1 

R2 : IF G5, G6, G7, G8 THEN H2 

R3 : IF G9, G10 THEN H3 

R4 : IF G11, G12, G13 THEN H4 

R5 : IF G14, G15 THEN H5 

 

4.1.3  Analisa Naïve Bayes 

Proses untuk menentukan jenis hama yang menyerang dalam sistem pakar 

ini dirumuskan menggunakan metode Naïve Bayes. Contoh perhitungan dengan 

menggunakan metode Naïve Bayes dapat diterapkan pada tanaman kelapa yang 

mengalami gejala nomor 2, 3, 4, dan 5. 

 

Keterangan gejala : 

2. Rusak pada bunga kelapa 

3. Daun terpotong seperti digunting berbentuk segitiga 

4. Pelepah berlubang 

5. Pucuk tanaman tidak berkembang dengan sempurna 

 

Langkah-langkah perhitungan Naïve Bayes berdasarkan rumus 2.1 sebagai 

berikut : 

1. menentukan nilai nc untuk setiap kelas. 

Kelas ke-1 : Kumbang badak 

n = 1 

p = 1/5 = 0.2 

m = 15 

G2.nc = 1 
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G3.nc = 1 

G4.nc = 1 

G5.nc = 0 

 

Kelas ke-2 : Kumbang brontispa 

n = 1 

p = 1/5 = 0.2 

m = 15 

G2.nc = 0 

G3.nc = 0 

G4.nc = 0 

G5.nc = 1 

 

Kelas ke-3 : Monyet 

n = 1 

p = 1/5 = 0.2 

m = 15 

G2.nc = 0 

G3.nc = 0 

G4.nc = 0 

G5.nc = 0 

 

Kelas ke-4 : Anai-anai 

n = 1 

p = 1/5 = 0.2 

m = 15 

G2.nc = 0 

G3.nc = 0 

G4.nc = 0 

G5.nc = 0 

 



IV-6 
 

 

Kelas ke-5 : Bajing 

n = 1 

p = 1/5 = 0.2 

m = 15 

G2.nc = 0 

G3.nc = 0 

G4.nc = 0 

G5.nc = 0 

 

2. Menghitung nilai P        ) dan nilai P(  ), dimana P       ) = 
      

   
 dan   

P(  ) = 
 

 
. 

 

Kelas ke-1 : Kumbang badak 

P(G2 H1) = 
        

    
 = 

 

  
 = 0,25 

P(G3 H1) = 
        

    
 = 

 

  
 = 0,25 

P(G4 H1) = 
        

    
 = 

 

  
 = 0,25 

P(G5 H1) = 
        

    
 = 

 

  
 = 0,1875 

P(H1) = 1/15 = 0,0666667 

 

Kelas ke-2 : Kumbang brontispa 

P(G2 H2) = 
        

    
 = 

 

  
 = 0,1875 

P(G3 H2) = 
        

    
 = 

 

  
 = 0,1875 

P(G4 H2) = 
        

    
 = 

 

  
 = 0,1875 

P(G5 H2) = 
        

    
 = 

 

  
 = 0,25 

P(H2) = 1/15 = 0,0666667 

 

 



IV-7 
 

 

Kelas ke-3 : Monyet 

P(G2 H3) = 
        

    
 = 

 

  
 = 0,1875 

P(G3 H3) = 
        

    
 = 

 

  
 = 0,1875 

P(G4 H3) = 
        

    
 = 

 

  
 = 0,1875 

P(G5 H3) = 
        

    
 = 

 

  
 = 0,1875 

P(H3) = 1/15 = 0,0666667 

 

Kelas ke-4 : Anai-anai 

P(G2 H4) = 
        

    
 = 

 

  
 = 0,1875 

P(G3 H4) = 
        

    
 = 

 

  
 = 0,1875 

P(G4 H4) = 
        

    
 = 

 

  
 = 0,1875 

P(G5 H4) = 
        

    
 = 

 

  
 = 0,1875 

P(H4) = 1/15 = 0,0666667 

 

Kelas ke-5 : Bajing 

P(G2 H5) = 
        

    
 = 

 

  
 = 0,1875 

P(G3 H5) = 
        

    
 = 

 

  
 = 0,1875 

P(G4 H5) = 
        

    
 = 

 

  
 = 0,1875 

P(G5 H5) = 
        

    
 = 

 

  
 = 0,1875 

P(H5) = 1/15 = 0,0666667 

 

3. Menghitung nilai P        ) . P(  ) untuk tiap v. 

Kelas ke-1 : Kumbang badak 

P(H1) x (P(G2 H1) x P(G3 H1) x P(G4 H1)  x P(G5 H1)) 

= 0,0666667 x (0,25 x 0,25 x 0,25 x 0,1875) 

= 0,0666667 x 0,0029297 
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= 0,0001953 

 

Kelas ke-2 : Kumbang brontispa 

P(H2) x (P(G2 H2) x P(G3 H2) x P(G4 H2)  x P(G5 H2)) 

= 0,0666667 x (0,1875 x 0,1875 x 0,1875 x 0,25) 

= 0,0666667 x 0,001648 

= 0,0001099 

 

Kelas ke-3 : Monyet 

P(H3) x (P(G2 H3) x P(G3 H3) x P(G4 H3)  x P(G5 H3)) 

= 0,0666667 x (0,1875 x 0,1875 x 0,1875 x 0,1875) 

= 0,0666667 x 0,001236 

= 0,0000824 

 

Kelas ke-4 : Anai-anai 

P(H4) x (P(G2 H4) x P(G3 H4) x P(G4 H4)  x P(G5 H4)) 

= 0,0666667 x (0,1875 x 0,1875 x 0,1875 x 0,1875) 

= 0,0666667 x 0,001236 

= 0,0000824 

 

Kelas ke-5 : Bajing 

P(H5) x (P(G2 H5) x P(G3 H5) x P(G4 H5)  x P(G5 H5)) 

= 0,0666667 x (0,1875 x 0,1875 x 0,1875 x 0,1875) 

= 0,0666667 x 0,001236 

= 0,0000824 

 

 

 

 

 

 



IV-9 
 

 

4. Menentukan hasil klasifikasi yaitu v yang memiliki hasil perkalian terbesar. 

Hasil v yang memiliki perkalian terbesar dapat dilihat pada tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Perbandingan Nilai V Hasil Klasifikasi 

No Jenis Hama Nilai v 

1 Kumbang badak 0,0001953 

2 Kumbang brontispa 0,0001099 

3 Monyet 0,0000824 

4 Anai-anai 0,0000824 

5 Bajing 0,0000824 

 

Karena nilai 0,0001953 paling besar, maka contoh kasus tanaman kelapa 

diatas diklasifikasikan sebagai serangan hama kumbang badak. 

 

4.2  Perancangan Sistem 

Perancangan sistem adalah tahap setelah analisis dari siklus 

pengembangan sistem. Perancangan sistem disini berupa penggambaran, 

perencanaan dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang 

terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Perancangan sistem 

menentukan bagaimana suatu sistem akan menyelesaikan apa yang mesti 

diselesaikan. Tahap ini termasuk mengkonfigurasi dari komponen-komponen 

perangkat lunak dan perangkat keras dari suatu sistem sehingga setelah dilakukan 

instalasi akan benar-benar memuaskan rancang bangun yang telah ditetapkan pada 

akhir tahap analisis sistem. 

 

4.2.1 Perancangan UML (Unified Modeling Language) 

Pemodelan (modeling) adalah tahap merancang perangkat lunak sebelum 

melakukan tahap pembuatan program. Pada penelitian ini, perancangan sistem 

dilakukan dengan memodelkan permasalahan dalam bentuk diagram-diagram 

UML sebagai berikut. 
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1. Use Case Diagram 

Use case Diagram dibawah ini menggambarkan sistem dari sudut pandang 

pengguna sistem tersebut (user), sehingga pembuatan use case diagram ini lebih 

dititikberatkan pada fungsionalitas yang ada pada sistem, bukan berdasarkan alur 

atau urutan kejadian. Pada aplikasi ini pengguna dapat melakukan 3 interaksi 

antara lain Daftar Hama, Konsultasi, Tentang aplikasi. Use case diagram aplikasi 

Sistem Pakar Pendeteksi Hama pada Tanaman Kelapa dapat dilihat pada Gambar 

4.1. 

 

Gambar 4.1 Use Case Diagram 

 

2. Activity Diagram 

Activity diagram menggambarkan rangkaian aliran dari aktivitas, 

digunakan untuk mendeskripsikan aktivitas yang dibentuk dalam satu operasi 

sehingga dapat juga untuk aktivitas lainnya. Diagram ini sangat mirip dengan 

flowchart karena memodelkan workflow dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya 

atau dari aktivitas ke status. Pada aplikasi Sistem Pakar Pendeteksi Hama pada 

Tanaman Kelapa terdapat 3 activity diagram yaitu sebagai berikut: 
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a. Activity Diagram Daftar Hama 

Activity diagram Daftar Hama dimulai dengan pengguna memilih menu 

“Daftar Hama”, kemudian sistem akan menampilkan daftar hama kelapa. 

Pengguna dapat memilih hama yang ada didalam daftar, jika sudah dipilih sistem 

akan menampilkan informasi tentang hama yang dipilih. Activity diagram Daftar 

Hama dapat dilihat pada Gambar 4.2. 

 

Gambar 4.2 Activity Diagram Daftar Hama 

 

b. Activity Diagram Konsultasi 

Activity diagram Konsultasi dimulai dengan pengguna memilih menu 

“Konsultasi”, selanjutnya sistem akan menampilkan halaman konsultasi gejala 

dan pengguna memilih gejala yang terdapat pada tanaman kelapa. Kemudian 

sistem akan menampilkan informasi hama berdasarkan hasil diagnosa. Activity 

diagram Konsultasi dapat dilihat pada Gambar 4.3. 
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Gambar 4.3 Activity Diagram Konsultasi 

 

c. Activity Diagram Tentang 

Activity diagram tentang aplikasi dimulai dengan pengguna memilih menu 

“Tentang”, kemudian sistem menampilkan informasi mengenai aplikasi Sistem 

Pakar Pendeteksi Hama pada Tanaman Kelapa. Activity diagram Tentang dapat 

dilihat pada Gambar 4.4. 

 

Gambar 4.4 Activity Diagram Tentang 
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3. Sequence Diagram 

Menggambarkan interaksi antara sejumlah objek dalam urutan waktu. 

Kegunaannya untuk menunjukkan rangkaian pesan yang dikirim antara objek juga 

interaksi antar objek yang terjadi pada titik tertentu dalam eksekusi sistem. Pada 

aplikasi Sistem Pakar Pendeteksi Hama pada Tanaman Kelapa terdapat 3 

sequence diagram yaitu sebagai berikut: 

 

a. Sequence Diagram Daftar Hama 

Untuk dapat memilih menu “Daftar Hama” pengguna harus membuka 

aplikasi Sistem Pakar Pendeteksi Hama pada Tanaman Kelapa, selanjutnya akan 

muncul menu utama aplikasi, dan pengguna dapat memilih menu “Daftar Hama”, 

maka sistem akan menampilkan Daftar Hama. Kemudian pengguna dapat memilih 

nama hama yang ada didaftar lalu sistem akan otomatis mencari data hama yang 

telah disimpan di database kemudian menampilkan data hama sesuai perintah 

yang dipilih sebelumnya. Untuk lebih jelasnya sequence diagram Daftar Hama 

dapat dilihat pada Gambar 4.5. 

 

Gambar 4.5 Sequence Diagram Daftar Hama 
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b. Sequence Diagram Konsultasi  

Untuk dapat memilih menu “Konsultasi” pengguna harus membuka 

aplikasi Sistem Pakar Pendeteksi Hama pada Tanaman Kelapa, selanjutnya akan 

muncul menu utama aplikasi, dan pengguna dapat memilih menu “Konsultasi”, 

maka sistem akan menampilkan daftar gejala, lalu pengguna memilih gejala yang 

terdapat pada tanaman kelapa dan sistem akan memproses database kemudian 

menampilkan data hama berdasarkan hasil diagnosa. Sequence diagram 

Konsultasi dapat dilihat pada Gambar 4.6. 

 

Gambar 4.6 Sequence Diagram Konsultasi 

 

c. Sequence Diagram Tentang 

Ketika pengguna sudah berada di menu utama aplikasi, pengguna dapat 

memilih menu “Tentang” untuk mengetahui informasi mengenai aplikasi, maka 

sistem akan menampilkan informasi tentang aplikasi Sistem Pakar Pendeteksi 

Hama pada Tanaman Kelapa. Sequence diagram tentang aplikasi dapat dilihat 

pada Gambar 4.7. 
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Gambar 4.7 Sequence Diagram Tentang 

 

3. Class Diagram 

Class diagram adalah diagram yang menggambarkan struktur sistem dari 

segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Kelas 

memiliki 3 bagian utama yaitu attribute, operation, dan name. Adapun class 

diagram dari Sistem Pakar Pendeteksi Hama pada Tanaman Kelapa dapat dilihat 

pada Gambar 4.8. 

 

Gambar 4.8 Class Diagram 
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4.2.2 Perancangan Database 

Database pada Aplikasi Android Sistem Pakar Pendeteksi Hama pada 

Tanaman Kelapa terdiri dari 3 tabel yaitu tabel hama, tabel gejala, dan tabel 

penanggulangan. Adapun ketiga tabel tersebut dapat dilihat pada tabel-tabel 

dibawah ini. 

Tabel 4.3 merupakan tabel hama yang terdiri dari Hama_id, Hama_nama, 

Hama_deskripsi, dan Hama_image. 

Tabel 4.3 Tabel Hama 

Hama_id Hama_nama Hama_deskripsi   Hama_image 

1 Kumbang Badak Deskripsi Kumbang 

Badak 

Gambar Kumbang 

Badak 

2 Kumbang Brontispa Deskripsi Kumbang 

Brontispa 

Gambar Kumbang 

Brontispa 

3 Monyet Deskripsi Monyet Gambar Monyet 

4 Anai-anai Deskripsi Anai-anai Gambar Anai-anai 

5 Bajing Deskripsi Bajing Gambar Bajing 

 

Tabel 4.4 merupakan tabel gejala yang terdiri dari Gejala_id, 

Gejala_nama, dan Hama_id. 

Tabel 4.4 Tabel Gejala 

Gejala_id Gejala_nama Hama_id 

1 Lubang pada pelepah termuda yang belum terbuka 1 

2 Rusak pada bunga kelapa 1 

3 Daun terpotong seperti digunting berbentuk segitiga 1 

4 Pelepah berlubang 1 

5 Pucuk tanaman tidak berkembang dengan sempurna 2 

6 Daun kecil dan pendek 2 

7 Anak daun melengkung berwarna kemerah-merahan dan mengering 2 

8 Terdapat garis-garis memanjang bekas gigitan 2 

9 Umbut tercabut 3 

10 Buah yang masih muda rusak 3 

11 Batang berlubang 4 

12 Pucuk layu 4 

13 Pucuk mati 4 

14 Buah kelapa berlubang 5 

15 Rusak pada tajuk 5 
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Tabel 4.5 merupakan tabel penanggulangan yang terdiri dari 

Penanggulangan_id, Penanggulangan_deskripsi, dan Hama_id. 

Tabel 4.5 Tabel Penanggulangan 

Penanggulangan_id Penanggulangan_deskripsi Hama_id 

1 Sanitiasi, dilakukan dengan cara 

membersihkan kebun dari semua sisa 

tanaman,baik yang berupa 

serasah,kotoran, sampah gerhajian dan 

sebagainya. 

1 

2 Biologis, dilakukan dengan menggunakan 

candawan meterrhizium anisopliae. 

1 

3 Kimiawi dilakukan dengan cara 

menaburkan obat-obatan kimia pada 

pucuk pohon, seperti basudin sebanyak 

10g - 20 g. 

1 

4 Mekanis, dengan cara memotong daun-

daun tanaman yang terserang. 

2 

5 Biologis/hayati, dengan cara 

menggunakan berbagai jenis parasit, 

antara lain tabuhan parasit, berupa parasit 

parasit larva dan kepompong dengan cara 

menyebarkan pada lokasi tanaman kelapa. 

2 

6 Kimiawi, dilakukan dengan cara 

menyemprotkan insektesida basudin 60 

EC dengan dosis 3 cc per liter air, 

dilakukan 2 minggu sekali. 

2 

7 Dengan cara berburu dan menembak 

monyet tersebut. 

3 

8 Kultur teknis, dengan cara menyingkirkan 

dan membakar semua sisa tumbuhan(akar, 

batang, dan cabang-cabang tanaman) pada 

waktu membuka tanaman baru. 

4 

9 Kimiawi, dengan cara merendam benih 

kelapa sebelum ditanam. 

4 

10 Dengan cara berburu dan menembak 

bajing tersebut. 

5 

 

 

 

 

 

 

 



IV-18 
 

4.2.3 Perancangan Antarmuka 

Perancangan antarmuka merupakan proses penggambaran bagaimana 

sebuah tampilan (interface) sistem dibentuk. Aplikasi Sistem Pakar Pendeteksi 

Hama pada Tanaman Kelapa dirancang dengan tampilan yang user friendly, 

sehingga diharapkan dapat mempermudah pengguna dalam menggunakan aplikasi 

ini. Dalam Aplikasi ini terdapat beberapa layout atau form antara lain : 

 

1. Layout Menu Utama 

Menu utama berisikan menu-menu pilihan yang dapat digunakan oleh 

pengguna. Menu yang terdapat pada menu utama antara lain : menu Daftar Hama, 

menu Konsultasi, dan menu Tentang aplikasi. Perancangan layout menu utama 

aplikasi dapat dilihat pada Gambar 4.9. 

 

Gambar 4.9 Desain Layout Menu Utama 
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2. Layout Menu Daftar Hama 

Ketika pengguna memilih menu “Daftar Hama” maka akan muncul 

halaman yang berisi daftar hama yang ada pada aplikasi Sistem Pakar Pendeteksi 

Hama pada Tanaman Kelapa. Perancangan layout Daftar Hama dapat dilihat pada 

Gambar 4.10. 

 

Gambar 4.10 Desain Layout Daftar Hama 

 

3. Layout Sub Menu Informasi Hama 

Ketika pengguna memilih salah satu hama pada menu “Daftar Hama” 

maka pengguna akan melihat informasi hama yang dipilih. Informasi berupa 

gambar hama, deskripsi hama, gejala, serta penanggulangannya. Perancangan 

layout sub menu informasi hama dapat dilihat pada Gambar 4.11. 



IV-20 
 

 

Gambar 4.11 Desain Layout Informasi Hama 

 

4. Layout Menu Konsultasi 

Ketika pengguna memilih menu “Konsultasi”, maka akan muncul daftar 

gejala yang dapat dipilih sesuai yang terdapat pada tanaman kelapa. Perancangan 

layout menu konsultasi dapat dilihat pada Gambar 4.12. 
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Gambar 4.12 Desain Layout Konsultasi 

 

5. Layout Menu Tentang 

Ketika pengguna memilih menu “Tentang” pengguna akan melihat 

informasi mengenai aplikasi Sistem Pakar Pendeteksi Hama pada Tanaman 

Kelapa. Perancangan menu tentang dapat dilihat pada gambar 4.13. 
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  Gambar 4.13 Desain Layout Tentang 


