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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

KWT (Kumpulan Wanita Tani) “Ngesti Rahayu” yang berada di 

kampung Wotgaleh, Sukoharjo.KWT ini sudah berjalan selama 1 tahun. 

Yang digagas oleh Bapak RT 01 Rw 09 Wotgaleh, Sukoharjo Yaitu Bapak 

Slamet Subekti. Karena dikampung wotgaleh kebanyak buruh tani, oleh 

karena itu diadakannya kumpulan wanita tani yang disetuju oleh ibu-ibu 

PKK kampung Wotgaleh dan KWT “Ngesti Rahayu” diketuai oleh ibu 

Sujiyati. 

Berikut penyakit tanaman tomat yang sering dialami seperti Busuk 

Daun, Layu Bakteri, Layu Fusarium, Bercak Coklat pada Daun. Penyakit 

yang sering menyerang tanaman tomat tersebut dapat merugikan para petani 

seperti gagal panen dan dapat menyebabkan tanaman mati.  

Dalam penelitian ini ditemukan beberapa permasalahan yang 

menyakut dalam pertanian tomat. Kurangnya pengetahuan petani terhadap 

penyakit tanaman tomat menjadi permasalahan tersendiri. Dengan begitu 

diperlukan sistem untuk mempermudah petani dalam pendiagnosaan 

penyakit tanaman tomat. 

Berdasarkan permasalahan diatas penulis membuat Sistem 

Pendiagnosaan Penyakit Tanaman Tomat. Sehingga mempermudah para 

petani untuk mengetahui penyakit yang menyerang tanaman tomat.
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Untuk menentukan hasil diagnosa peneliti menggunakan metode 

Certainty Factor, karena metode ini cocok digunakan untuk mengatasi 

ketidakpastian dalam pengambilan keputusan dengan mengukur kepastian 

terhadap suatu fakta atau aturan. Sehingga dalam penelitian tentang 

diagnosa penyakit tanaman tomat ini memiliki hubungan dengan metode 

yang dipakai, yakni metode tersebut dapat mendiagnosa jenis penyakit 

tanaman tomat dari gejala yang menyerang oleh tanaman tomat. 

1.2. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas 

maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

a. Bagaimana merancang sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit 

pada tanaman tomat? 

b. Bagaimana metode Certainty Factor diimplementasikan untuk 

mendiagnosa penyakit pada tanaman tomat? 

1.3. BATASAN MASALAH 

Beberapa ruang lingkup masalah untuk memfokuskan penelitian, 

antara lain : 

a. Sistem pakar ini hanya mendiagnosa tanaman tomat ke dalam 4 besar 

jenis penyakit infeksi, yaitu : Busuk Daun, Layu Bakteri, Layu 

Fusarium, Bercak Coklat pada Daun dari gejala-gejala yang ada. 

b. Metode yang digunakan untuk mendapatkan hasil diagnosa adalah 

metode Certainty Factor. 
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c. Bahasa pemrograman menggunakan pemrogaman PHP dan MySQL 

sebagai basis data. 

d. Pembuatan aplikasi menggunakan Adobe Dreamweaver dan Rational 

Rose untuk desain sistem.  

1.4. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah merancang sebuah sistem yang 

digunakan untuk mendiagnosa penyakit pada tanaman tomat, sehingga dapat 

mengetahui jenis penyakit tanaman tomat yang menyerang tanaman tomat 

serta memudahkan dalam tindakan lanjut serta penanganan terhadap 

penyakit tanaman tersebut. Pada pembuatan sistem tersebut menggunakan 

metode Certainty Factor sebagai implementasi pada sistem diagnosa pada 

penyakit tanaman tomat. 

1.5. MANFAAT PENELITIAN 

Dengan disusunnya skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

yang dapat diambil antara lain : 

a. Membantu pengguna untuk mengetahui jenis penyakit tanaman tomat 

yang menyerang berdasarkan gejala-gejala yang dialami, dan nantinya 

dapat memudahkan dalam menindaklanjuti diagnosa tersebut. 

b. Perangkat lunak dapat digunakan oleh masyarakat umum maupun 

pakar. 
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1.6. KERANGKA PIKIR 

Alur kerangka pikir dalam Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Pada 

Tanaman Tomat Dengan Metode Certainty Factor adalah sebagai berikut : 

 

 

Gambar 1.1 : Kerangka pikir Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Pada Tanaman 

Tomat Dengan Metode Certainty Factor 
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1.7. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan skripsi yang peneliti 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, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi tentang tinjauan teori-teori yang 

digunakan untuk menjelaskan antara lain : 

Pengertian sistem pakar, pengertian metode Certainty 

Factor, pengertian sistem yang digunakan yaitu PHP dan 

MySQL. 

 BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini membahas tentang metode-metode yang 

digunakan untuk membuat Sistem Pakar Diagnosa Penyakit 

Pada Tanaman Tomat Dengan Metode Certainty Factor. 

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 penelilti membahas tentang penyakit 

tanaman tomat, penyebab dan gejala-gejala yang dialami 



6 

 

 

 

oleh tanaman tomat yang bersumber dari pakar, yaitu  Ibu 

Nunuk. 

 BAB V PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi tentang perancangan, implementasi 

program serta pengujian Sistem Pakar Diagnosa Pada 

Tanaman Tomat Dengan Metode Certainty Factor. 

 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 


