
BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Sistem Pakar 

Sistem pakar merupakan bagian dari bidang kecerdasan buatan yang 

merupakan sistem yang dibuat untuk meniru kecerdasan manusia agar memiliki 

pengetahuan seperti seorang pakar. Istilah sistem pakar pertama kali dikemukakan 

oleh John McCarthy pada tahun 1956. 

Secara umum sistem pakar adalah sistem yang mengadopsi pengetahuan 

manusia ke komputer agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti 

seorang pakar. Sistem pakar yang baik adalah sistem yang dirancang untuk 

meyelesaikan masalah tertentu dengan meniru kerja dari seorang pakar. 

 

2.1.1 Pemakai Sistem Pakar 

Sistem pakar dapat digunakan oleh : 

1. Orang awam yang bukan pakar untuk meningkatkan kemampuan mereka 

dalam menyelesaiakn masalah. 

2. Seorang pakar sebagai asisten yang berpengetahuan. 

 

2.1.2 Manfaat Sistem Pakar 

Menurut (Arhami, 2005) manfaat dari sistem pakar antara lain : 

1. Memungkinkan orang awam untuk bisa mengerjakan pekerjaan para ahli. 

2. Bisa melakukan proses secara berulang secara otomatis. 

3. Menyimpan pengetahuan dan keahlian para pakar. 

4. Mampu mengambil dan melestarikan keahlian para pakar. 

5. Mampu beroperasi dalam lingkungan yang berbahaya. 

6. Memiliki kemampuan untuk bekerja dengan informasi yang tidak lengkap dan 

mengandung ketidakpastian. 

7. Tidak memerlukan biaya saat tidak digunakan. 
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8. Dapat digandakan sesuai kebutuhan dengan waktu yang minimal dan sedikit 

biaya. 

9. Dapat memecahkan masalah lebih cepat dari kemampuan manusia dengan 

catatan menggunakan data yang sama. 

10. Menghemat waktu dalam pengambilan keputusan. 

11. Meningkatkan kualitas dan produktifitas. 

 

2.1.3 Struktur Sistem Pakar 

Ada dua bagian penting dari sistem pakar, yaitu lingkungan 

pengembangan (development environment) dan lingkungan konsultasi 

(consultation environment). Lingkungan pengembangan digunakan oleh pembuat 

sistem pakar untuk membangun komponen-komponennya dan memperkenalkan 

pengetahuan kedalam knowledge base (basis pengetahuan). Lingkungan 

konsultasi digunakan oleh pengguna untuk berkonsultasi sehingga pengguna 

mendapatkan  pengetahuan dan nasehat dari sitem pakar layaknya berkonsultasi 

dengan seorang pakar. Gambar 2.1 menunjukkan komponen-komponen yang 

penting dalam sebuah sistem pakar. 
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Lingkungan   Lingkungan 

Konsultasi  Pengembangan 
 
 

Fakta-fakta tentang 
Kejadian tertentu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Komponen-komponen Dalam Sistem Pakar 

(Sumber: T.Sutojo dkk, 2011)  

 

Keterangan: 

a. Akuisisi pengetahuan 

Subsistem ini digunakan untuk memasukkan pengetahuan dari seorang pakar 

dengan cara merekayasa pengetahuan agar bisa diperoses oleh komputer dan 

menaruhnya dalam basis pengetahuan dengan format tertentu (dalam bentuk 

representase pengetahuan). Sumber-sumber pengetahuan bisa diperoleh dari 

pakar, buku, dokomen multimedia, basis data, laporan riset khusus, dan 

informasi yang terdapat di Web. 

b. Basis pengetahuan (knowledge base) 

Basis pengetahuan mengandung pengetahuan yang diperlukan untuk 

memahami, memformulasikan, dan menyelesaikan masalah. Basis 

pengetahuan terdiri dari dua element dasar, yaitu: 

Use

r 

Antarmuka 

Aksi yang 
direkomendasikan 

Fasilitas 
penjelasan 

 
Mesin Inferensi 

Blackboard 

Rencana   agenda 

Solusi   Diskripsi 

    masalah 

Basis Pengetahuan 
 
Fakta : apa yang diketahui tentang 
  Area dominan 
Ruler : logical reference 

Rekayasa 
pengetahuan 

Pengetahuan 
pakar 

Perbaikan 
pengetahuan 
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1.  Fakta, misalnya situasi, kondisi, atau permasalahan yang ada. 

2. Rule (Aturan), untuk mengarahkan penggunaan pengetahuan dalam 

menmecahkan masalah. 

c. Mesin inferensi (Inference Engine) 

Mesin inferensi adalah sebuah program yang berfungsi untuk memadu proses 

penalaran terhadap suatu kondisi berdasarkan pada basis pengetahuan yang 

ada, memanipulasi dan mengarahkan kaidah, model, dan fakta yang disimpan 

dalam basis pengetahuan untuk mencapai solusi atau kesimpulan. Dalam 

prosesnya, mesin inferensi menggunakan strategi pengendalian, yaitu strategi 

yang berfungsi sebagai panduan arah dalam melakukan proses penalaran. Ada 

tiga teknik pengendalian yang digunakan, yaitu Forward chaining, backward 

chaining, dan gabungan dari dua teknik tersebut. 

d. Daerah kerja (Blackboard) 

Untuk  merekam hasil sementara yang akan dijadikan sebagai keputusan dan 

untuk menjelaskan sebuah masalah yang sedang terjadi, sistem pakar 

membutuhkan Blackboard, yaitu area pada memori yang berfungsi sebagai 

basis data. Tiga tipe keputusan yang dapat direkam pada blackboard, yaitu: 

a. Rencana  :    bagaimana menghadapi masalah 

b. Agenda : aksi-aksi potensial yang sedang menunggu untuk       dieksekusi 

c. Solusi      :    calon aksi yang akan dibangkitkan 

e. Antarmuka pengguna (user interface) 

Digunakan sebagai media komunikasi antara pengguan dan sistem pakar. 

Komunikasi ini paling bagus bila disajikan dalam bahasa alami (natural 

languange) dan dilengkapi dengan grafik, menu, dan formulir elektronik. 

Pada bagian ini akan terjadi dialog antara sistem pakar dan pengguna. 

f. Subsistem penjelasan (Explanation subsistem / justifier) 

Berfungsi memberi penjelasan kepada pengguna, bagaimana suatu 

kesimpulan dapat diambil. Kemampuan seperti ini sangat penting bagi 

pengguna untuk mengetahui proses pemindahan keahlian pakar maupun 

dalam pemecahan masalah. 
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g. Sistem perbaikan pengetahuan (Knowledge Refining System) 

Kemampuan memperbaiki pengetahuan (Knowledge Refining System) dari 

seorang pakar diperlukan untuk menganalisis pengetahuan, belajar dari 

kesalahan masa lalu, kemudian memperbaiki pengetahuannya sehingga dapat 

dipakai pada masa mendatang.  Kemampuan evaluasi diri seperti itu 

diperlukan oleh program agar dapat menganalisis alasan-alasan kesuksesan 

dan kegagalannya dalam mengambil kesimpulan. Dengan cara ini basis 

pengetahuan yang lebih baik dan penalaran yang lebih efektif akan 

dihasilkan. 

h. Pengguna (user) 

Pada umumnya pengguna sistem pakar bukanlah seorang pakar (non-expert) 

yang membutuhkan solusi, saran, atau pelatihan (training) dari berbagai 

permasalahan yang ada. 

 

2.2 Android 

Android adalah sebuah sistem operasi untuk perangkat bergerak yang 

merupakan modifikasi dari kernel Linux. Pada awalnya sistem operasi ini 

dikembangkan oleh perusahaan bernama Android, Inc. Sebuah perusahaan     

start-up kecil yang berlokasi di Palo Alto, California, Amerika Serikat yang 

didirikan oleh Andy Rubin bersama Rich Miner, Nick Sears, dan Chris White. 

Tujuan pembuatan sistem operasi ini untuk menyediakan platform terbuka 

yang memudahkan orang mengakses internet menggunakan perangkat bergerak 

seperti smartphone dan komputer tablet. Android juga dirancang untuk 

memudahkan pengembang untuk membuat aplikasi mereka sendiri. 

Menurut (Safaat, 2011) Android merupakan platform yang lengkap, 

terbuka dan bebas yang artinya : 

a. Lengkap artinya para desainer dapat melakukan pendekatan yang 

komprehensif ketika mereka sedang mengembangkan platform Android. 

Sistem operasinya aman dan banyak menyediakan tools dalam membangun 

software dan memungkinkan peluang untuk pengembangan aplikasi. 
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b. Terbuka artinya platform Android disediakan melalui lisensi terbuka (open 

source) sehingga pengembang dapat dengan bebas mengembangkan aplikasi. 

c. Bebas artinya tidak ada lisensi atau biaya royalti untuk dikembangkan pada 

platform Android. Tidak ada biaya keanggotaan diperlukan. Tidak diperlukan 

biaya pengujian. Aplikasi Android dapat didistribusikan dan diperdagangkan 

dalam bentuk apapun. 

d. Aplikasi Android sendiri dikembangkan pada sistem operasi berikut : 

1. Windows XP. 

2. Vista/Seven. 

3. Mac OS X (Mac OS X 10.4.8 atau lebih baru). 

4. Linux. 

 

2.3 Metode Naïve Bayes 

Naïve Bayes merupakan sebuah metode klasifikasi yang berakar pada 

teorema Bayes. Metode pengklasifikasian dengan menggunakan metode 

probabilitas dan statistik yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris Thomas Bayes. 

Teorema Bayes dikombinasikan dengan “Naïve” yang berarti setiap 

atribut/variabel bersifat bebas (independent). Naïve Bayes dapat dilatih dengan 

efisien dalam pembelajaran terawasi (supervised learning). Keuntungan dari 

klasifikasi adalah bahwa ia hanya membutuhkan sejumlah kecil data pelatihan 

(training) untuk memperkirakan parameter (sarana dan varians dari variabel) yang 

diperlukan untuk klasifikasi. Karena variable independen diasumsikan, hanya 

variasi dari variabel untuk masing-masing kelas harus ditentukan, bukan seluruh 

matriks kovarians. Dalam prosesnya, Naïve Bayes mengasumsikan bahwa ada 

atau tidaknya suatu fitur pada suatu kelas tidak berhubungan dengan ada atau 

tidaknya fitur lain di kelas yang sama. (Yovita Nurfarianti, 2015). 
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Perhitungan Naïve Bayes yang digunakan : 

Menghitung P(       ) dengan rumus : 

 

P(      ) = 
      

   
……………………………………………………(2.1) 

 

Dimana : 

nc = nilai data record pada training yang v =    dan   =    

p = 1/banyaknya jenis hama 

m = jumlah gejala 

n = nilai data record pada data training yang v =    / tiap kelas 

  

Perhitungan Naïve Bayes dilakukan dengan langkah-langkah sebagai 

berikut : 

1. Menentukan nilai nc untuk setiap kelas. 

2. Menghitung nilai P(       ) dan nilai P(  ). 

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

4. Menentukan hasil klasifikasi yaitu v yang memiliki hasil perkalian 

terbesar. 

 

2.4 Hama pada Tanaman Kelapa 

 Serangan hama pada tanaman kelapa menjadi masalah karena 

menghambat laju pertumbuhan ekonomi petani yang mengusahakannya. 

Pendapatan petani jadi menurun yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat 

kesejahteraan petani kelapa. 

Semua bagian tanaman kelapa dapat terserang hama baik daun, batang, 

akar, bunga dan buah. Akibat serangan hama tersebut akan berpengaruh terhadap 

morfologi dan fisiologi tanaman kelapa serta membuat pertumbuhan dan produksi 

buah menurun. 
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Adapun hama yang akan saya bahas dalam penelitian saya ini adalah : 

 

1.      Kumbang Badak 

Dalam klasifikasi makhluk hidup, kumbang badak termasuk dalam Ordo 

Coleoptera dan Familia Dynastidae. Kumbang ini berwarna hitam kecoklat – 

coklatan dan berukuran cukup besar ( panjang sekitar 3 cm – 5 cm dan lebar 

sekitar 2 cm – 3 cm). Kumbang berkepala kecil, tetapi mempunyai sebuah tanduk. 

Kumbang ini dapat dijumpai hapir diseluruh dunia. Kecuali amerika. Kumbang ini 

mampu terbang kemana-mana dan merusak tanaman dengan cara menggerek 

pupus daun kelapa. Daerah penyebarannya cukup luas, dari jawa tengah, jawa 

timur, jawa barat, jambi, dan sebagainya. Kumbang ini merajalela terutama di 

daerah-daerah yang memiliki curah hujan tinggi dan merata sepanjang tahun. 

Dampak yang dihasilkan dari hama ini yaitu dapat merusak pelepah dan daun 

sehingga tanaman kelapa tidak dapat tumbuh normal bahkan tanaman bisa 

mengalami kematian. (warisno, 2003). 

 

2.      Kumbang Brontispa 

Kumbang brontispa temasuk dalam ordo Coleoptera dan famili 

Chrysomelidae. Kumbang ini merusak pucuk kelapa, terutama pada tanaman 

muda. Baik larva maupun kumbang berada diantara lipatan anak-anak daun muda 

yang belum membuka dan mengetam jaringan anak-anak daun tersebut dengan 

meninggalkan bekas gerakan memanjang. Masa hidup dari telur hingga menjadi 

kumbang berlangsung kurang lebih 1,5 bulan dan umur kumbang 3 bulan. Oleh 

karena itu, tidak mengherankan jika populasi brontispa terdapat sepanjang tahun, 

dengan populasi tertinggi pada musim kemarau. Dampak yang dihasilkan hama 

ini dapat merusak tanaman kelapa bahkan tanaman mati karena rusak pada pucuk 

kelapa. (warisno, 2003). 
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3.      Monyet 

Pada umumnya, monyet hidup di daerah pegunungan sampai ketinggian 

1.500 m dpl. Monyet selalu hidup berkelompok (berkawan-kawan) dan yang 

paling kuat atau paling buas biasanya menjadi raja. Monyet senang mengintip atau 

mengawasi perbuatan manusia dari atas pohon. Kemudian, setelah petani pulang, 

monyet beramai-ramai turun untuk menyerang atau merusak tanaman kelapa 

Monyet merusak tanaman kelapa yang masih muda dengan jalan mencabut 

pucuk pohon untuk mendapatkan umbutnya. Binatang ini selalu merusak lebih 

banyak dari pada yang dibutuhkannya. Daerah penyebaran monyet meliputi 

Sumatra, Belitung, Pulau jawa, Kalimantan, Sulawesi, bali, Lombok, Sumbawa, 

dan Flores. Dampak yang dihasilkan hama ini yaitu hasil panen berkurang. 

(warisno, 2003). 

 

4.    Anai – Anai 

Anai-anai randu termasuk dalam ordo Isoptera  dan famili Termitidae. Hama 

ini termasuk jenis serangga dan biasa disebut dengan rayap. Anai-anai randu dapat 

menyerang pohon kelapa sejak bibit sampai pohon kelapa yang sudah tua. Daerah 

penyebaran hama ini meliputi Sumatra, jawa, dan Kalimantan. Tanaman hama ini 

meliputi kapuk, kenari, flamboyan, dan kayu-kayu hutan. Dampak dari hama ini 

yaitu dapat menyebabkan kematian pada tanaman kelapa. (warisno, 2003). 

 

5.      Bajing 

Bajing kelapa menyerang tanaman kelapa dengan menggerek dan membuat 

lubang (biasanya bulat) pada kelapa yang masih muda atau setengah tua dari 

tandan-tandan yang berada di bagian bawah. Mula-mula, sabut kelapa dirusak, 

kemudian dibuat lubang pada batok buah kelapa, berbentuk bulat atau hampir 

bulat dengan ukuran yang sama besarnya dengan besar badan tupai itu sendiri. 

Selanjutnya, air keluar melalui lubang pada batok kelapa tersebut sampai habis 

dan bajing masuk kedalamnya untuk memakan dagiang buah kelapa hingga habis. 

Daging buah dari sebutir kelapa dapat dihabiskan dalam waktu 3 – 4 hari seekor 

bajing. Buah yang telah rusak baru gugur 15 hari kemudian. 
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Serangan hama bajing dapat menyebabkan kerugian hingga mencapai 30% 

lebih. Selain itu, binatang ini dapat hidup di daerah dataran rendah (pantai) sampai 

dataran tinggi (lebih dari 2.500 m dpl). Bajing memiliki kebiasaan membuat 

sarang di pohon kelapa yang berdaun rapat atau diantara ranting-ranting bambu 

yang rimbun. Bajing berkembang biak sepanjang tahun. Masa bunting bajing 

betina berlangsung selama satu bulan dan dapat melahirkan 2 – 3 ekor anak 

bajing. Bajing aktif pada pagi dan sore hari dan mempunyai wilayah 

pengembaraan sendiri-sendiri, bajing tidak mudah/tidak senang berpindah-pindah 

tempat. 

Gigi bajing selalu bertambah panjang. Dengan giginya yang lancip 

tersebut, bajing menggerek buah kelapa untuk mencari makanan dan untuk 

memperpendek giginya. Daerah penyebaran bajing meliputi Jawa, Bali, 

Kalimantan, Sumatra, dan Selayar. Dampak dari hama ini yaitu hasil panen 

berkurang karena banyak buah kelapa yang rusak. (warisno, 2003). 

 

2.5 Penelitian Terkait 

Penelitian ini telah ada sebelumnya. Baik dari contoh kasus, metode yang 

digunakan dan platform sistem yang dibangun. Adapun penelitian yang telah ada 

sebelumnya antara lain : 

1. Aswan (2016) dengan penelitian yang berjudul “Sistem Pakar 

Pendeteksi Hama Kelapa Dalam dan Penanggulangannya”. Pada 

penelitian ini menggunakan teknik forward chaining dan sistem ini 

berbasis web. Perbedaannya dengan penelitian saya terletak pada 

metode yang digunakan yaitu Naïve Bayes dan sistem yang akan 

dibangun berbasis Android. 

2. Kanta Sasmita (2012) dengan penelitian yang berjudul “Sistem Pakar 

Identifikasi Hama pada Tanaman Kelapa dan Kelapa Sawit”. Pada 

penelitian ini sistem yang dibuat berbasis web. Berbeda dengan sistem 

yang saya buat berbasis android. 
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3. Ardhika Praseda Ageng Putra (2016) dengan penelitian yang berjudul 

“Sistem Pakar Diagnosa Penyakit pada Ikan Budidaya Air Tawar 

dengan Metode Forward Chaining Berbasis Android”. Perbedaan 

dengan sistem yang saya buat terletak pada metode yang digunakan dan 

contoh kasusnya. Sistem yang dibangun sama-sama berbasis Android. 

4. Novita Karima dengan penelitian yang berjudul “Sistem Pakar 

Diagnosa Anak Autis Sejak Dini dengan Metode Naïve Bayes”. Pada 

penelitian ini sistem yang dibangun berbasis web. Perbedaanya dengan 

penelitian saya terletak pada contoh kasus dan sistem yang saya bangun 

berbasis Android. 

5. Yovita Nurfarianti, dkk. Dengan penelitian “Sistem Pakar untuk 

Diagnosis Dismenore Menggunakan Naïve Bayes”. Pada penelitian ini 

sistem yang dibangun juga berbasis web. Perbedaanya dengan 

penelitian saya terletak pada contoh kasus dan sistem yang saya bangun 

berbasis Android. Metode yang digunakan sama-sama Naïve Bayes. 


