
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1    Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang beriklim tropis dengan 

kelembaban yang cukup sehingga akan senantiasa ditumbuhi oleh tumbuhan. 

Bagi komoditas tumbuh-tumbuhan, iklim tropis dan tanah subur merupakan lahan 

potensial untuk menghasilkan aneka ragam tumbuh-tumbuhan tropis sepanjang 

tahun. Dengan pasar dunia untuk hasil hortikultura yang terus meningkat 

merupakan peluang bagi Indonesia untuk melipatgandakan produksi dan mutu 

tumbuh-tumbuhan.  

Indragiri hilir adalah kabupaten yang mayoritas penghasilan perkebunannya 

adalah kelapa, diantaranya adalah kelapa hibrida, kelapa dalam, dan kelapa genjah. 

Berdasarkan data 2015 di Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir, luas 

perkebunan kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir tercatat 391.884 hektare. Dengan 

mayoritas jenis kelapa adalah kelapa dalam. Dengan luas perkebunan tersebut 

Kabupaten Indragiri hilir dijuluki sebagai “Negeri Hamparan Kelapa Dunia” 

dikarenakan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai kabupaten yang memiliki hamparan 

kelapa terluas di Indonesia. 

Pertumbuhan perkebunan kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir semakin 

tahun semakin berkurang. Menurunnya pertumbuhan kelapa dikarenakan 

banyaknya minat masyarakat beralih pada tumbuhan sawit. Menurunnya kelapa 

juga di sebabkan karena kendala-kendala dalam pertumbuhan kelapanya yaitu 

banyaknya hama yang menyerang kelapa, diantaranya adalah  seperti hama 

kumbang badak, kumbang brontispa, monyet, anai-anai dan bajing. Selain itu 

petani kelapa mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi hama yang terdapat 

pada kelapa, karena tidak mengenali gejala penyakit pada kelapa. Petani juga 

sulit untuk melakukan konsultasi kepada seorang pakar kelapa khususnya petani 

yang berada di daerah pelosok di Kabupaten Indragiri Hilir karena tidak adanya 

pakar yang ditempatkan di daerah tersebut. 
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Sebelumnya telah dilakukan penelitian oleh (Aswan, 2016) mengenai 

Sistem Pakar Pendeteksi Hama Kelapa Dalam dan Penanggulangannya. Pada 

penelitian ini menghasilkan sebuah media konsultasi bagi para petani kelapa 

dalam mendeteksi keberadaan hama dan memberikan cara untuk menanggulangi 

serangan hama tersebut layaknya seorang pakar. Akan tetapi dari penelitian 

tersebut memiliki beberapa kelemahan yaitu sistem pakar yang dibangun kurang 

praktis penggunaannya, karena harus mengakses website yang telah dibuat. 

Apabila dibandingkan dengan sistem pakar berbasis mobile tentunya akan lebih 

jauh efisien dalam proses penggunaannya. Untuk mengatasi masalah ini maka 

perlu dikembangkan lebih lanjut tentang sistem pakar yang telah dibuat oleh 

(Aswan, 2016) dalam bentuk sistem pakar berbasis Android. 

 

1.2     Rumusan Masalah 

Bagaimana merancang dan membangun sebuah sistem pakar 

pendeteksi hama pada tanaman kelapa serta memberikan solusi untuk 

menanggulangi hama tersebut dimana petani tidak harus terhubung ke internet 

untuk menggunakan sistem tersebut. 

 

1.3  Batasan Masalah 

Permasalahan penelitian akan dibatasi pada hal-hal sebagai berikut: 

1. Membahas tentang hama kelapa yaitu kumbang badak, kumbang 

brontispa, monyet, anai-anai dan bajing. 

2. Metode yang digunakan adalah metode Naïve Bayes. 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian dari penelitian ini  adalah sebagi berikut: 

1. Membuat sebuah sistem pakar agar petani bisa melakukan konsultasi 

tanpa harus mengeluarkan biaya. 

2. Membangun sebuah sistem pakar yang mengadopsi ilmu kepakaran 

kelapa. 
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3. Membuat sebuah aplikasi Android sistem pakar agar petani bisa 

melakukan pendeteksian hama pada tanaman kelapa tanpa harus 

terhubung ke internet seperti sistem pakar terdahulu. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan laporan Tugas Akhir ini disajikan dengan sistematika sebagi 

berikut: 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian dan sistematika penulisan. 

 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Pada bab ini dijelaskan  teori yang  mendukung metode sistem pakar 

untuk diagnosa hama kelapa. 

 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini akan menjabarkan tentang metodologi penelitian yang 

dilakukan dalam tugas akhir ini. 

 

BAB IV  ANALISA DAN PERANCANGAN 

Berisi tentang analisa dan perancangan perangkat lunak aplikasi sistem 

pakar yang akan digunakan sebagai dasar tahap implementasi yang 

akan dilaksanakan berikutnya. 

 

BAB V  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisi penjelasan tentang implementasi dan pengujian aplikasi. 
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BAB VI  KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini di jelaskan tentang  kesimpulan dan saran  dari penulis 

untuk hasil pembahasan tugas akhir sistem pakar pendeteksi hama 

kelapa. 


