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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

 Gula merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat dan tebu 

adalah tanaman baku dari gula. Hal yang paling penting dalam 

pengembangan usaha industri gula berbasis tebu adalah pemilihan dan 

verietas bibit unggul bermutu. Verietas bibit unggul tebu yang bermutu akan 

menghasilkan gula yang bermutu pula. Dalam hal ini perlu diterapkan 

teknologi informasi untuk memprediksi penentuan bibit tebu, agar dapat 

menghasilkan bibit tebu yang bermutu. 

 Sistem ini juga dapat digunakan sebagai salah satu media untuk para 

pegawai dalam menentukan bibit tebu yang unggulan. Sistem informasi 

untuk memprediksi penentuan bibit tebu seperti ini para pegawai dapat 

melakukannya secara mandiri. Sebagai media untuk para pegawai agar 

mengetahui bibit apa saja yang unggulan, karena setiap pegawai mempunyai 

kemampuan yang berbeda. Diperlukannya sistem ini untuk memastikan 

bibit unggulan yang siap tanam, disamping itu juga dapat mempercepat dan 

mempermudah pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya. 

 Sistem yang diterapkan adalah sebuah sistem pakar yang mampu 

membantu untuk prediksi penentuan bibit tebu yang unggul. Sistem pakar 

adalah sistem yang berbasis komputer yang menggunakan pengetahuan, 

1 



2 
 

 

fakta, dan teknik penalaran dalam memecahkan masalah yang biasanya 

dapat diselesaikan oleh seorang pakar dalam bidang tertentu. Sistem ini 

dapat diterapkan diberbagai bidang, termasuk bidang penentuan bibit tebu, 

dengan cara memprediksi jenis bibit tebu apa saja yang baik untuk ditanam 

agar dapat menghasilkan kwalitas gula yang unggul.  

 Sistem ini dibangun untuk memprediksi penentuan bibit tebu 

unggulan dengan menggunakan penerapan metode naïve bayes. Metode 

naïve bayes mampu menjadi solusi dari permasalahan diatas  karena naïve 

bayes memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa 

sebelumnya. Metode ini merupakan metode yang baik di dalam mesin 

pembelajaran berdasarkan data training, dengan menggunakan probabilitas 

bersyarat sebagai dasarnya dengan tingkat klasifikasi yang sederhana serta 

mudah dalam pengimplementasianya 

 Penerapan aplikasi sistem pakar untuk memprediksi penentuan bibit 

tebu ini diharapkan dapat membantu para pegawaiuntuk menghemat waktu, 

dan tenaga dalam memudahkan penentuantersebut. Berdasarkan latar 

belakang masalah tersebut menjadi suatu pertimbangan bagi peneliti untuk 

membuat sebuah judul “SISTEM PENENTUAN BIBIT TEBU DENGAN 

ALGORITMA NAÏVE BAYES.” 

1.2 Rumusan Masalah 

 

 Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka penulis akan 

merumuskan masalah yang ada agar tidak terjadi kerancuan. Adapun 

perumusan masalah yang akan dibahas adalah : 
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 “Bagaimana membuat suatu program sistem pakar bibit tebu, dengan 

menggunakan metode naive bayes”. 

1.3 Batasan Masalah 

 

 Beberapa ruang lingkup masalah untuk memfokuskan penelitian, 

antaara lain : 

1. Sistem pakar ini hanya untuk memilih bibit yang baik untuk tanaman 

tebu agar kualitas gula yang dihasilkan bagus. 

2. Bahasa pemrograman menggunakan pemrograman PHP, software 

dreamweaver dan My SQL sebagai basis data. 

3. Pengambilan data dan penerapan hasil dari solusi yang didapatkan dari 

salah satu karyawan PG.Tasik Madu Karanganyar khususnya pada 

bagian tanam. 

4. Dan sistem pakar ini di khususkan untuk para karyawan PG.Tasik 

Madu Karanganyar. 

5. Terdapat beberapa kriteria pertimbangan bibit tebu yaitu musim, tipe 

wilayah, cara pemeliharaan, ketahanan penyakit, kemurnian varietas, 

varietas. 

1.4 Tujuan Skripsi 

 

 Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan suatu aplikasi yang 

dapat digunakan untuk melakukan penentuan bibit tebu, sehingga dapat 

memberikan informasi dan saran yang tepat dengan menggunakan metode 

naive bayes. 
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1.5 Manfaat Skripsi 

 

 Dengan disusunya skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

yanng dapat diambil antara lain : 

1. Membantu user untuk mengetahui informasi cara memilih dan 

menentukan bibi tebu agar dapat menghasilkan kualitas gula yang baik. 

2. Perangkat lunak dapat digunakan oleh petani khsususnya petani tanaman 

tebu maupun pakar. 

3. Sebagai pendukung sistem yang sudah ada di PG. Tasik Madu 

Karanganyar. 

1.6 Kerangka Pikir 

 Kerangka yang akan digunakan penulis sebagai dasar pembuatan 

laporan setelah memperoleh data-datanya. Alur kerangka pikir adalah 

sebagai berikut : 
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Gambar 1 Kerangka Pikir 

1.7 Sistematika Penulisan 

 

 Sistematika penulisan skripsi yang penulis gunakan bersifat deduktif 

yaitu mengambil masalah yang bersifat umum ke khusus. Masalah yang 

akan dibahas dalam laporan ini meliputi : 

BAB  I Pendahuluan 

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan skripsi. 
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BAB  II Landasan Teori 

Pada bab ini berisi tentang tinjauan-tinjauan teori yang 

digunakan untuk menjelaskan antara lain : 

Pengertian sistem pakar, pengertian metode naive bayes, 

pengertian sistem yang digunakan yaitu PHP dan MySQL. 

BAB  III Metoda Penelitian 

Pada bab ini membahas tentang metode-metode yang digunakan 

untuk membuat Sistem Pakar Penentuan Bibit Tebu Dengan 

Algoritma Naïve Bayes : metode pengumpulan data, 

pengembangan sistem informasi, analisa data, perancangan dan 

desain sistem, pembuatan aplikasi, uji coba dan evaluasi hasil.  

BAB  IV   Gambaran Umum Obyek Penelitian 

Dalam bab ini penulis membahas tentang berbagai jenis-jenis 

bibit tebu untuk ditanam agar menghasilkan kualitas unggulan. 

Dan penullis akan membuat sistem pakar penentuan bibit tebu 

dengan algoritma naïve bayes. 

BAB  V Pembahasan  

Pada bab ini berisi tentang diagram konteks, diagram arus data, 

HIPO, desain input, desain output, diagram relasi antar tabel 

serta cara menjalankan program. 
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BAB  VI Penutup 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran - saran yang 

diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak - pihak yang 

terkait. 

Daftar Pustaka 

Lampiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


