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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan dunia teknologi yang semakin pesat mempengaruhi 

perkembangan pada berbagai bidang yang lain. Hampir semua bidang 

terpengaruh oleh perkembangan ini, salah satunya adalah pada bidang 

pertanian. Hal ini mendorong para ahli untuk semakin mengembangkan 

komputer agar dapat membantu kerja manusia atau bahkan melebihi 

kemampuan kerja manusia. Sistem pakar (expert system) adalah sistem 

berbasis computer yang menggunakan pengetahuan, fakta dan teknik 

penalaran dalam memecahkan masalah yang biasanya hanya dapat 

dipecahkan oleh seorang pakar dalam bidang tersebut. (Tolle, Herman 

2012). 

Jagung (Zea mays L.) adalah salah satu jenis tanaman biji-bijian 

yang menurut sejarahnya berasal dari Amerika. Orang Eropa yang datang 

ke Amerika membawa benih jagung tersebut ke negaranya. Sekitar abad 

ke-16 tanaman jagung di bawa oleh orang Portugis ke Pakistan, Tiongok 

dan daerah-daerah lainnya di Asia termasuk Indonesia (Wirawan dan 

Wahab, 2007). Dalam proses penanaman jagung ada beberapa jenis 

penyakit yang menyerang, antara lain : 
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Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu penghasil jagung 

cukup besar yang memiliki beberapa hektar tanah yang ditanami jagung. 

Namun seringkali petani mengalami gagal panen karena beberapa faktor 

salah satunya adalah faktor penyakit yang menyerang. Sulitnya 

mengetahui jenis penyakit yang menyerang adalah salah satu kendala bagi 

petani, sehingga adanya kesalahan identifikasi pada tanaman yang 

mengakibatkan penanganan yang kurang baik. Serta kurangnya 

pengetahuan tentang bagaiaman pengendalian penyakit juga menjadi 

faktor bagi petani sehingga pengetahuan tentang jagung dan penyakitnya 

sangat diperlukan oleh petani. 

Klasifikasi merupakan proses untuk menemukan model atau fungsi 

yang menjelaskan atau membedakan konsep atau kelas data dengan tujuan 

untuk dapat memperkirakan kelas dari suatu objek yang labelnya tidak 

diketahui. Algoritma yang temasuk dalam klasifikasi antara lain Naïve 

Bayes, K-Nearest Neighbor (KNN), C.45 dan lain-lain. Pada penelitian ini 

peneliti menggunakan algoritma Naïve Bayes karena dapat digunakan 

untuk memprediksi masa depan (data testing) berdasarkan masa 

sebelumnya (data training) dalam waktu yang lebih cepat dan tingkat 

akurasi yang lebih tinggi daripada algoritma klasifikasi yang lain 

(Bustami, 2013). 

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, diperlukan 

sebuah aplikasi komputer yang dapat menyimpan pengetahuan pakar 

untuk melakukan identifikasi jenis penyakit pada tanaman jagung dengan 

menggunakan Algoritma Naïve Bayes. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka 

rumusan masalahnya yaitu bagaimana menerapkan metode Naïve Bayes 

untuk merancang dan membangun aplikasi yang mampu mengidentifikasi 

jenis penyakit yang menyerang tanaman jagung ? 

1.3 Pembatasan Masalah 

Agar permasalahan terarah dan tidak menyimpang dari latar 

belakang yang  telah diuraikan, maka diperlukan adanya pembatasan 

masalah. Adapun pembatasan masalah penelitian antara lain : 

1. Sistem pakar yang dibuat hanya pada tahap identifikasi jenis penyakit 

yang menyerang tanaman jagung serta juga solusi penanganannya. 

2. Data-data tentang jagung dan penyakit yang menyerangnya diperoleh 

dari pakar pertanian yang bertugas di Dinas Pertanian Kabupaten 

Karanganyar. 

3. Identifikasi penyakit pada tanaman jagung ditentukan berdasarkan 

gejala yang terlihat pada tanaman jagung secara umum. 

4. Input berupa gejala-gejala yang tampak pada tanaman jagung. 

5. Output berupa jenis dan nama penyakit pada tanaman jagung serta 

solusi umum penanganannya. 

6. Metode yang dipakai adalah metode Naïve Bayes. 

7. Aplikasi sistem pakar identifikasi jenis penyakit pada tanaman jagung 

ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database 

MySQL. 
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1.4 Tujuan Skripsi 

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah penerapan metode Naïve 

Bayes untuk membangun dan merancang sebuah aplikasi identifikasi jenis 

penyakit pada tanaman jagung di Dinas Pertanian kabupaten Karanganyar. 

1.5 Manfaat Skripsi 

Manfaat yang diharapkan dengan adanyapenyusunan skripsi ini 

antara lain :  

1. STMIK Sinar Nusantara 

Laporan skripsi yang telah dibuat dapat dijadikan sebagai bahan 

referensi dan sumber pengetahuan bagi mahasiswa yang 

membutuhkan informasi dalam menyusun proyek akhir. 

2. Penulis 

Sebagai pembelajaran serta menambah wawasan tentang dunia kerja 

khususnya mengenai pembuatan aplikasi, serta penerapan metode 

naïve bayes untuk identifikasi jenis penyakit tanaman jagung. 

3. Masyarakat luas dan Instansi 

a. Adanya sistem identifikasi jenis penyakit ini diharapkan dapat 

membantu petani dalam mengidentifikasi jenis penyakit pada 

tanaman jagung sehingga tindakan penanganan terhadap tanaman 

dapat dilakukan secara cepat dan tepat. 

b. Sistem ini diharapkan dapat dipergunakan untuk masyarakat 

umum maupun orang yang ahli dalam bidang pertanian yang 

berkaitan. 
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1.6 Kerangka Pikir 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan untuk penyusunan makalah skripsi 

ini adalah sebagai berikut : 

BAB I      PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan skripsi, manfaat skripsi, kerangka pikiran, dan 

sistematika penulisan skripsi. 

BAB II    LANDASAN TEORI   

 Bab ini berisi dasar teori dalam penyusunan skripsi yang 

menunjang dan mengacu pada daftar pustaka dan menjadi dasar 

implementasi sistem untuk mengidentifikasi jenis penyakit pada 

tanaman jagung dengan menggunakan algoritma Naïve Bayes.   

BAB III  METODE PENELITIAN 

Pada bab ini membahas tentang metode-metode yang digunakan 

untuk membuat suatu sistem identifikasi jenis penyakit pada 

tanaman jagung Naïve Bayes dengan algoritma: meliputi metode 

pengumpulan data, pengembangan sistem informasi, analisa 

data, perancangan dan desain sistem. 

BAB IV  GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

 Bab ini berisi tentang objek penelitian skripsi ini yaitu Dinas 

Pertanian Kabupaten Karanganyar yang mempunyai bagian 

khusus tanaman pangan dan holtikultura. Dalam bab ini juga 

menjelaskan bagaimana masing-masing penyakit dilakukan 

pengendalian dengan tepat. 
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 BAB V    PEMBAHASAN 

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

entitas relasional diagram, desain input, desain output, diagram 

relasi antar tabel serta cara menjalankan program. 

BAB VI  PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran saran yang 

diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak pihak yang 

terkait. 

 DAFTAR PUSTAKA 

Berisi tentang semua sumber informasiyang digunakan dalam 

penyusunan skripsi 

 LAMPIRAN 


