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ABSTRACT 

 

DESIGN OF EXPERT SYSTEM APPLICATION FOR DIAGNOSING 

RUBBER PLANT DISEASE USING CERTAINTY FACTOR METHOD ON 

WEB-BASED 

 

 

By 

 

 

RESTI WILIA LARASATI 

 

 

The research was conducted to build an expert system application design that 

can help diagnose the rubber plant diseases based on their symptoms. The data 

used in this expert system consisted of 7 data of rubber plant diseases and 28 

data of the symptoms. This research used Certainty Factor (CF) method to 

calculate the level of expertise. Expert system built on web-based. Testing has 

been done in two stages, they are internal testing and external testing. Internal 

testing consisted of functional testing and expert testing. Functional testing 

using Black Box method with Equivalence Partitioning (EP) technique showed 

that the system built function as expected. Expertise testing was done by 

comparing the diagnosis results of system with the diagnosis results by expert, 

used 7 cases and  produced an average accuracy of 71,67%. External testing was 

done by giving questionnaires to 23 respondents who were divided into two 

groups to get an assessment of the system. The results of the questionnaire got 

average value of 84%  from respondent group I (experts), and average value of  

80% from respondent group II (students of Plantation Department). 

 

Keywords : Expert System, Certainty Factor, Rubber Plant Disease 
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ABSTRAK 

 

RANCANG BANGUN APLIKASI SISTEM PAKAR DIAGNOSA PENYAKIT 

PADA TANAMAN KARET MENGGUNAKAN METODE CERTAINTY 

FACTOR BERBASIS WEB 

 

 

Oleh 

 

 

RESTI WILIA LARASATI 

 

 

Penelitian ini dilakukan untuk membangun suatu rancang bangun aplikasi 

sistem pakar yang dapat membantu mendiagnosa penyakit tanaman karet 

berdasarkan gejala yang ada. Data yang digunakan pada sistem pakar ini 

terdiri dari 7 penyakit tanaman karet dan 28 data gejala penyakit tanaman 

karet. Penelitian ini menggunakan metode Certainty Factor (CF) dalam 

menghitung tingkat kepakaran. Sistem pakar yang dibangun berbasiskan web. 

Pengujian telah dilakukan dua tahap, yaitu pengujian internal dan pengujian 

eksternal. Pengujian internal terdiri dari pengujian fungsional dan pengujian 

kepakaran. Pengujian fungsional menggunakan metode Black Box dengan 

Equivalence Partitioning (EP) menunjukkan bahwa sistem yang dibangun 

berfungsi seperti yang diharapkan. Pengujian kepakaran dilakukan dengan 

membandingkan hasil diagnosa oleh sistem dengan hasil diagnosa oleh pakar, 

menggunakan 7 kasus dan menghasilkan nilai rata-rata akurasi sebesar 

71,67%. Pengujian eksternal dilakukan dengan memberikan kuisioner kepada 

23 responden yang dibagi ke dalam dua kelompok untuk mendapat penilaian 

terhadap sistem. Hasil kuisioner mendapatkan nilai rata-rata sebesar 84% dari 

kelompok responden I (pakar), dan 80% dari kelompok responden II 

(mahasiswa Jurusan Budidaya Perkebunan). 

 

Kata Kunci : Sistem Pakar, Certainty Factor, Penyakit Tanaman Karet 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Perkembangan teknologi saat ini mengalami perkembangan yang sangat 

pesat salah satunya adalah teknologi komputer. Seiring dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama dibidang 

teknologi informasi yang begitu pesat, teknologi komputer dapat 

digunakan untuk membantu manusia dalam berbagai macam pekerjaan. 

Teknologi komputer juga sering dipakai manusia untuk memecahkan 

permasalahan yang sulit seperti diagnosa kesehatan. Aplikasi yang sering 

digunakan untuk kebutuhan ini adalah aplikasi yang berhubungan dengan 

sistem cerdas, salah satunya adalah sistem pakar.  

 

Menurut Dahria (2008) Kecerdasan buatan (artificial intelligence) 

merupakan salah satu bagian dari ilmu komputer yang membuat agar 

mesin (komputer) dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang 

dilakukan oleh manusia. Sistem cerdas (intelligent system) adalah sistem 

yang dibangun dengan menggunakan teknik-teknik artificial intelligence. 

Salah satu yang dipelajari pada kecerdasan buatan adalah teori kepastian 

dengan menggunakan teori Certainty Factor. 
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Sistem pakar (Expert System) adalah suatu sistem yang dirancang untuk 

dapat menirukan keahlian seorang pakar dalam menjawab pertanyaan dan 

memecahkan suatu masalah sehingga dapat menyelesaikan masalah serta 

mengambil keputusan yang biasanya dilakukan layaknya seorang pakar 

(Hariyanto dan Sa’diyah, 2018). 

Faktor Kepastian atau (Certainty Factor) merupakan metode yang 

mendefinisikan ukuran kapasitas terhadap suatu fakta atau aturan, dalam 

mengekspresikan tingkat keyakinan seorang pakar terhadap suatu masalah 

yang sedang dihadapi, Certainty Factor memperkenalkan konsep 

keyakinan dan ketidakyakinan (Sihotang, 2014).   

Menurut Zainab (2017) karet merupakan salah satu komoditi perkebunan 

penting, baik sebagai sumber pendapatan, kesempatan kerja dan devisa, 

pendorong pertumbuhan ekonomi sentra-sentra baru di wilayah sekitar 

perkebunan karet maupun pelestarian lingkungan dan sumberdaya hayati. 

Namun sebagai negara dengan luas areal terbesar dan produksi kedua 

terbesar di dunia, Indonesia masih menghadapi beberapa kendala, yaitu 

rendahnya produktivitas, terutama karet rakyat yang merupakan mayoritas 

(91%) areal karet nasional dan ragam produk olahan yang masih terbatas, 

yang didominasi oleh karet remah (crumb rubber). Rendahnya 

produktivitas kebun karet rakyat disebabkan oleh banyaknya areal tua, 

rusak dan tidak produktif, penggunaan bibit bukan klon unggul serta 

kondisi kebun yang menyerupai hutan maka perlu upaya pemberantasan 

penyakit tanaman karet dan percepatan peremajaan karet.  



3 
 

Kerugian ekonomis yang ditimbulkan oleh serangan penyakit pada 

tanaman karet umumunya lebih besar dibandingkan dengan serangan 

hama. Selain karena kerusakan akibat serangan penyakit, kerugian lain 

adalah besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk menanggulanginya. 

Karena, upaya pencegahan harus mendapat perhatian penuh, serta 

pengamatan dini secara terus menerus (Damanik, dkk. 2010).  

Penyakit karet sering menimbulkan kerugian ekonomis diperkebunan 

karet. Kerugian yang ditimbulkannya tidak hanya berupa kehilangan hasil 

akibat kerusakan tanaman, tetapi juga biaya yang dikeluarkan dalam upaya 

pengendaliannya. Langkah-langkah pengendalian secara terpadu dan 

efisien guna memperkecil kerugian akibat penyakit tersebut perlu 

dilakukan. Banyak jenis penyakit menimbulkan kerusakan diperkebunan 

karet. Penyakit tersebut dapat digolongkan berdasarkan nilai kerugian 

ekonomis yang ditimbulkannya. Penyakit tanaman karet yang umum 

ditemukan pada perkebunan diantaranya : penyakit akar putih, lapuk, 

jamur upas, kekeringan daun dan sebagainya (Zainab, 2017). 

Dalam jurnal lain yang berjudul “Sistem Pakar Diagnosa Penyakit 

Tanaman Karet Menggunakan Metode Certainty Factor” (Zainab, 2017)  

menggunakan 6 penyakit. Dalam penelitian ini yaitu menggunakan 7 

penyakit dengan 28 gejala. 

Kurangnya pengetahuan petani dalam hal penanganan penyakit pada 

tanaman karet dapat menyebabkan kerugian pada penghasilan petani. 

Namun, seiring dengan kemajuan teknologi dalam berbagai aspek 
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kehidupan saat ini menjadikan para pengembang teknologi untuk membuat 

aplikasi baru yang lebih memudahkan masyarakat dalam memperoleh 

informasi. Oleh karena itu, perlu dibangun sebuah alat atau sistem yang 

praktis dan memiliki kemampuan layaknya seorang pakar dalam 

mendiagnosis penyakit. Sistem tersebut adalah sistem yang mengadopsi 

pengetahuan manusia ke dalam komputer agar dapat menyelesaikan 

masalah seperti yang biasa dilakukan oleh pakar (Daniel & Virginia, 

2010). Dari latar belakang tersebut dapat ditarik kesimpulan dengan judul 

”Rancang bangun aplikasi sistem pakar diagnosa penyakit pada tanaman 

karet menggunakan metode certainty factor berbasis web” yang nantinya 

akan membantu pengguna dalam mengambil keputusan tentang penyakit 

tanaman karet. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana cara 

mendiagnosa penyakit pada tanaman karet. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Sistem ini hanya mendiagnosa 7 penyakit dan 28 gejala pada tanaman 

karet. 

2. Sistem ini menggunakan metode certainty factor. 

3. Sistem pakar yang dibangun berbasis web. 
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1.4 Tujuan  

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Membangun suatu rancang bangun aplikasi sistem pakar diagnosa 

penyakit pada tanaman karet menggunakan metode certainty factor 

berbasis web. 

2. Membuat sistem aplikasi yang dapat memberikan pengetahuan 

tambahan kepada pengguna. 

 

 1.5 Manfaat  

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Sebagai teknologi baru dalam mendiagnosa penyakit pada tanaman 

karet berbasis web. 

2. Memudahkan pengguna dalam mendiagnosa penyakit tanaman karet 

tanpa perlu menggunakan pakar/ahli. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Aplikasi 

 

Aplikasi adalah suatu program yang dibuat dengan tujuan untuk 

mengerjakan dan melaksanakan tugas khusus dari pengguna. Aplikasi 

merupakan rangkaian kegiatan atau perintah yang dijalankan oleh 

komputer. Program merupakan kumpulan instruction set yang dijalankan 

oleh pemroses, yaitu software. Program ini yang mengendalikan semua 

aktivitas yang ada pada pemroses. Program berisi konstruksi logika yang 

dibuat oleh manusia dan sudah diterjemahkan dalam bahasa mesin sesuai 

dengan format yang ada pada instruction set. Program aplikasi merupakan 

program yang siap pakai. Program diatur untuk melaksanakan suatu fungsi 

bagi pengguna atau aplikasi yang lain. Contoh-contoh aplikasi adalah 

program pemroses kata dan Web Browser. Aplikasi menggunakan 

operating system (OS) komputer dan aplikasi yang mendukung (Wardana, 

2010). 

 

 



7 
 

 

       Definisi aplikasi menurut para ahli : 

1. Menurut Jogiyanto (1999), aplikasi adalah penggunaan dalam suatu 

komputer, instruksi (instruction) atau pernyataan (statement) yang 

disusun sedemikian rupa hingga komputer dapat memproses input 

menjadi output. 

2. Menurut Harip Santoso (2015), aplikasi adalah suatu kelompok file 

(form, class, report) yang bertujuan untuk menjalankan aktivitas yang 

saling terkait. 

3. Menurut Rachmad Hakim.S (2009), aplikasi merupakan perangkat 

lunak yang digunakan untuk tujuan tertentu, seperti mengolah 

dokumen, mengatur windows dan permainan (games), dan sebagainya. 

 

2.2 Sistem pakar (expert system)   

Sistem pakar adalah sistem yang menggunakan pengetahuan manusia dan 

terekam dalam komputer unuk memecahkan masalah yang biasanya 

memerlukan keahlian manusia. Sistem pakar yang baik dirancang agar 

menyelesaikan masalah tertentu dengan meniru kerja dari para ahli. Sistem 

pakar dapat ditampilkan dalam dua lingkungan, yaitu : pengembangan dan 

konsultasi. Lingkungan pengembangan digunakan oleh pembangun sistem 

pakar untuk membangun komponen dan memasukkan pengetahuan dalam 

basis pengetahuan. Lingkungan konsultasi digunakan oleh orang yang 

bukan ahli untuk memperoleh pengetahuan dan berkonsultasi 

(Honggowibowo, 2009). 



8 
 

 

Sistem pakar sebagai suatu sistem yang dirancang untuk dapat menirukan 

keahlian seorang pakar dalam menjawab pertanyaan dan memecahkan 

suatu permasalahan sehingga dapat menyelesaikan masalah serta 

mengambil keputusan yang biasa dilakukan layaknya sebagai seorang 

pakar (Hariyanto dan Sa’diyah, 2018). 

Sistem pakar adalah aplikasi berbasis komputer yang digunakan untuk 

menyelesaikan masalah sebagaimana yang dipikirkan oleh pakar. Pakar 

yang dimaksud disini adalah orang yang mempunyai keahlian khusus yang 

dapat menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh orang 

awam. Sebagai contoh, dokter adalah seorang pakar yang mampu 

mendiagnosis penyakit yang diderita pasien serta dapat memberi 

penatalaksanaan terhadap penyakit tersebut. Tidak semua orang dapat 

mengambil keputusan mengenai diagnosis dan memberikan 

penatalaksanaan suatu penyakit (Kusrini, 2008). 

 
2.3 Diagnosis 

Diagnosis adalah identifikasi kondisi dari yang lainnya, penilaian dapat 

dilakukan dengan melalui pemeriksaan fisik test dan dapat dibantu oleh 

program komputer yang dirancang untuk memperbaiki proses 

pengambilan keputusan. Diagnosis adalah suatu analisis terhadap kelainan-

kelainan atau salah penyesuaian dari simptom-simptomnya (Zainab, 2017). 

 

Diagnosis adalah identifikasi sifat-sifat penyakit atau kondisi atau 

membedakan satu penyakit dengan penyakit yang lain. Penilaian dapat 
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dilakukan dengan melalui pemeriksaan fisik, tes laboratorium, atau 

sejenisnya, dan dapat dibantu oleh program komputer yang dirancang 

untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan. Selain itu, diagnosis 

juga diartikan sebagai hasil dari evaluasi dan itu mencerminkan temuan 

(Mauli, 2017). 

 

2.4 Tanaman Karet (Hevea brasiliensis) 

Tanaman karet merupakan komoditi perkebunan yang penting dalam 

industri otomotif. Karet (H.brasiliensis) berasal dari benua Amerika dan 

saat ini menyebar luas keseluruh dunia. Karet dikenal di Indonesia sejak 

masa kolonial Belanda, dan merupakan salah satu komoditas perkebunan 

yang memberikan sumbangan besar bagi perekonomian Indonesia 

(Janudianto, dkk, 2013). Menurut Badan Pusat Statistik (2018), hasil 

produksi tanaman karet di Indonesia tahun 2017 yaitu (3.629,5 juta ton). 

Luas areal tanaman perkebunan karet (H.brasiliensis) di Indonesia tahun 

2017 yaitu (3.659,1 juta hektar), 84,8% tanaman karet dikelola oleh rakyat 

atau petani skala kecil yaitu (3.103,3 juta hektar) sedangkan 15,2% 

tanaman karet dikelola oleh 320 perusahaan perkebunan besar milik 

negara maupun swasta yaitu (555,8 ribu hektar). 

Tanaman karet (H.brasiliensis) merupakan tanaman perkebunan yang 

berperan sangat penting dalam perekonomian nasional, antara lain sebagai 

sumber pendapatan bagi lebih dari 10 juta petani dan menyerap sekitar 1,7 

juta tenaga kerja lainnya (Ditjenbun, 2005). Saat ini karet banyak 

digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan rumah tangga 
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hingga industry. Pemanfaatan lainnya dapat digunakan sebagai kayu api 

dan bahan untuk membuat patung dan furniture (Suhono dan Tim penulis 

LIPI, 2010). 

Lateks dari produksi karet adalah polimer hidrokarbon yang terkandung 

pada tumbuhan karet. Sumber utama produksi karet dalam perdagangan 

internasional adalah para atau H.brasiliensis (suku Euphorbiaceae). 

Penyakit karet yang umum ditemukan pada perkebunan adalah jamur akar 

putih, jamur upas, nekrosis kulit, penyakit kering alur sadap (KAS), dan 

lainnya (Zainab, 2017). 

 

2.5 Penyakit Tanaman Karet  

Kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh serangan penyakit pada tanaman 

karet umumnya lebih besar dibandingkan dengan serangan hama.  Selain 

kerusakan akibat serangan penyakit, kerugian lain adalah besarnya biaya 

yang harus dikeluarkan untuk menanggulanginya. Upaya pencegahan 

harus mendapat perhatian penuh, serta pengamatan dini secara terus-

menerus sangat penting. Penyakit pada tanaman karet dengan kerugian 

besar umumnya disebabkan oleh cendawan. Penyakit yang disebabkan 

oleh bakteri dan virus kerugiannya tidak begitu besar.  Penyakit tanaman 

karet menyerang dari wilayah akar, batang, bidang sadap, hingga daun.  

2.5.1 Penyakit Akar Putih (Rigidoporus microporus) 

Penyakit akar putih merusak bagian akar tanaman pada bagian akar 

terlihat miselia jamur berbentuk benang berwarna putih yang menempel 
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kuat dan sulit dilepaskan (Gambar 2.1). Akar tanaman yang terinfeksi 

akan menjadi lunak, membusuk, dan berwarna cokelat.  

Cendawan penyebab penyakit akar putih adalah Rigidoporus lignosus 

yang membentuk badan buah seperti topi di akar, pangkal batang, dan 

tunggul tanaman. Badan buah cendawan ini berwarna jingga 

kekuningan dengan lubang-lubang kecil di bagian bawah tempat spora. 

Jika sudah tua, badan buah tersebut akan mengering dan berwarna 

cokelat. Gejala-gejala lain serangan penyakit akar putih tampak dari 

memucatnya daun-daun dengan tepi ujungnya terlipat ke dalam. Daun-

daun tersebut selanjutnya gugur dan ujung rantingnya mati. Sebagai 

upaya mempertahankan diri, tanaman yang sakit akan menumbuhkan 

daun, bunga, dan buah sebelum waktunya. Identifikasi kerusakan 

tanaman karet oleh jamur akar putih atau tidak, bisa dilakukan 

pemeriksaan tajuk dan akar dengan bantuan mulsa. Akar putih termasuk 

penyakit berbahaya jika dilihat dari akibat yang ditimbulkannya. 

Prevalensi serangan penyakit tertinggi terjadi pada tanaman muda 

berumur 2-4 tahun, meskipun bisa juga menyerang tanaman berumur 

enam tahun. Serangan pada umur tiga tahun bisa mengakibatkan 

kematian dalam waktu enam bulan sejak terinfeksi dan pada umur enam 

tahun menyebabkan kematian setelah setahun terserang. Infeksi 

penyakit akar putih terjadi karena persinggungan akar sehat dengan 

sisa-sisa akar tanaman lama yang mengandung spora cendawan ini. 

Penyebarannya bisa dengan bantuan angin yang menerbangkan spora 

ini. Spora yang jatuh di tunggul atau sisa tanaman yang mati akan 
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membentuk koloni. Dari tunggul ini jamur menjalar ke akar dan 

akhirnya menginfensi akar-akar sehat di sekitarnya. 

 
Gambar 2.1. Penyakit Akar Putih Pada Tanaman Karet 

Lokasi : PTPN VII Way Berulu Pesawaran 

 

2.5.2 Penyakit Lapuk Cabang dan Batang Fusarium 

Penyakit lapuk batang dan cabang diakibatkan oleh Fusarium sp 

(Gambar 2.2). Penyakit ini mempunyai arti yang penting dalam 

pembibitan karet karena merusak bibit-bibit di polibeg dan di sekitarnya 

sehingga menyebabkan kerugian yang besar. Selain itu pathogen juga 

dapat menyerang tanaman yang ada di lapangan. Penyakit dapat 

mengakibatkan kerusakan pada kulit cabang dan batang sehingga 

tanaman tidak dapat disadap.  Selain itu pathogen dapat juga 

menyebabkan kerusakan pada biji atau benih, kebun entres (Purwanto, 

dkk. 2013). 
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Gambar 2.2. Penyakit Lapuk Cabang dan Fusarium Pada Tanaman Karet 

               Lokasi : PTPN VII Unit Rejo Mulyo 

2.5.3 Penyakit Jamur Upas (Corticium salmonicolor) 

Penyakit jamur upas disebabkan oleh cendawan Corticium 

salmonicolor yang memiliki empat tingkat perkembangan. Tahap 

pertama atau sering disebut dengan tahap sarang laba-laba adalah 

terbentuknya lapisan tipis berwarna putih di permukaan kulit. Tahap 

selanjutnya akan berkembang membentuk sekumpulan benang jamur, 

biasa disebut dengan tahap bongkol. Pada tahap ketiga atau tahap 

kortisium, terbentuk lapisan kerak berwarna merah muda. Tahap 

terakhir atau tahap nekator adalah terbentuknya lapisan tebal berwarna 

merah tua. Penyakit jamur upas menyerang percabangan atau batang 

tanaman, sehingga cabang dan tajuk mudah patah. Gejala penyakit ini 

adalah munculnya benang-benang berwarna putih seperti sutera di 

pangkal atau bagian atas percabangan. Dalam perkembangannya, 

benang-benang tersebut membentuk lapisan kerak berwarna merah dan 

akhirnya menjadi lapisan tebal berwarna merah tua. Batang yang 
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terinfeksi akan mengeluarkan cairan lateks berwarna cokelat kehitaman 

yang meleleh di permukaan batang tanaman. Lama-kelamaan kulit 

tanaman yang terinfeksi akan membusuk, berwarna hitam, mengering, 

dan mengelupas. Bagian kayu di bawah kulit akan rusak dan 

menghitam. Pada serangan yang lebih parah, tajuk percabangan akan 

mati dan mudah patah oleh tiupan angin (Gambar 2.3). 

 

 
    Gambar 2.3. Penyakit Jamur Upas Pada Tanaman Karet 

     Lokasi : Desa Trimulyo, Kabupaten Pesawaran 

 

2.5.4 Penyakit Jamur Akar Merah 

Penyakit akar merah lebih banyak menyerang tanaman dewasa atau 

bahkan yang mulai menua. Gejala dari serangan penyakit ini adalah 

terjadinya perubahan warna daun dari hijau menjadi hijau pucat suram, 

menguning, dan akhirnya berguguran. Disebut akar merah karena jika 

tanah di daerah perakaran tanaman yang sakit dibongkar akan terlihat 

miselia jamur berwarna merah muda sampai merah tua di akar-akarnya 

(Gambar 2.4). Miselia tersebut menempel sangat erat dan mengikat 

butiran tanah, sehingga menjadi seperti berkerak. Jika sudah kering, 
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miselia tersebut akan berwarna putih, tetapi kalau dibasahi dengan air 

akan kembali berwarna merah. Infeksi terjadi jika akar tanaman sehat 

bersentuhan dengan akar tanaman sakit atau akar yang mengandung 

spora cendawan penyebab penyakit akar merah. Infeksi juga terjadi jika 

spora jatuh di leher akar karena tiupan angin. 

 
Gambar 2.4. Penyakit Jamur Akar Merah Pada Tanaman Karet 

     Lokasi : Desa Trimulyo, Kabupaten Pesawaran 

 

2.5.5  Penyakit Kekeringan Alur Sadap (Brown Blast) 

Penyakit brown blast bukan disebabkan oleh infeksi mikroorganisme, 

melainkan karena penyadapan yang terlalu sering, apalagi jika disertai 

penggunaan bahan perangsang lateks (Gambar 2.5). Penyakit ini juga 

sering merusak tanaman yang terlalu subur, berasal dari biji, dan 

tanaman yang sedang membentuk daun baru.  

Gejala penyakit ini dapat ditandai dengan tidak mengalirnya lateks dari 

sebagian alur sadap. Beberapa minggu kemudian seluruh alur sadap 

menjadi kering dan tidak mengeluarkan lateks. Bagian yang kering 

berubah warna menjadi cokelat karena terbentuk gum (blendok). Kulit 

menjadi pecah-pecah dan di batang terjadi pembengkakan atau tonjolan. 

Penyakit ini berbahaya karena dapat menurunkan produktivitas lateks 
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dalam jumlah yang cukup signifikan karena alur sadap mengering, 

sehingga tidak bisa mengalirkan lateks. Meskipun tidak mematikan dan 

tidak menular ke tanaman lain, penyakit ini bisa meluas ke kulit yang 

seumur di tanaman yang sama. Agar penyakit ini terdeteksi sejak dini, 

perlu dilakukan pemeriksaan tanaman setiap hari, terutama di kebun-

kebun yang disadap dengan intensitas terlalu tinggi. 

 

 
Gambar 2.5. Penyakit Brown Blast Pada Tanaman Karet 

     Lokasi : PTPN VII Unit Rejo Mulyo 

 

2.5.6 Penyakit Bidang Sadap (Mouldy Rot) 

Penyebab penyakit mouldy rot adalah cendawan Ceratocystis jimbriata 

dengan benang-benang hifa yang membentuk lapisan berwarna kelabu 

di bagian yang terserang (Gambar 2.6). Spora banyak dihasilkan di 

bagian tanaman yang sakit dan bisa bertahan lama dalam kondisi 

kering. Akibat yang ditimbulkan penyakit ini sarat dengan kanker garis, 

yaitu menimbulkan luka-luka di bidang sadap, sehingga pemulihan kulit 

menjadi terganggu. Luka-luka tersebut meninggalkan bekas 

bergelombang di bidang sadap, sehingga menyulitkan penyadapan 

berikutnya. Bahkan, dalam beberapa kasus bidang sadap menjadi rusak, 
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sehingga tidak bisa dilakukan penyadapan lagi. Penyakit ini mudah 

berjangkit pada musim hujan, terutama di daerah-daerah berkelembaban 

tinggi dan beriklim basah.  

Penyadapan yang terlalu dekat dengan tanah juga dapat memicu 

serangan penyakit ini. Penularan penyakit ini melalui spora yang 

diterbangkan angin, sehingga jangkauan penyebarannya menjadi luas. 

Penularan dapat juga melalui pisau sadap yang digunakan menyadap 

tanaman yang sakit. Gejala serangan penyakit ini ditandai dengan 

munculnya selaput tipis berwarna putih di bidang sadap di dekat alur 

sadap. Dalam perkembangannya, selaput tersebut membentuk lapisan 

seperti beludru berwarna kelabu sejajar alur sadap. Jika lapisan ini 

dikerok akan terlihat bintik-bintik berwarna cokelat atau hitam. 

Kerusakan ini akan meluas ke kambium dan bagian kayu. Serangan 

dikategorikan sudah parah jika bagian yang sakit terlihat membusuk 

berwarna hitam kecokelatan. Bekas kerusakan tersebut akan 

membentuk cekungan berwarna hitam seperti melilit sejajar alur sadap. 

 
Gambar 2.6. Penyakit Mouldy Rot Pada Tanaman Karet 

  Lokasi : Politeknik Negeri Lampung 
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2.5.7 Penyakit Gugur Daun (Corynespora) 

Penyebab penyakit Corynespora adalah cendawan Corynespora 

casssiicola dengan hifa berwarna hitam pucat yang kurang jelas terlihat 

di permukaan daun. Cendawan ini mempunyai inang yang banyak, 

seperti singkong, akasia, angsana, dan pepaya (Gambar 2.7). Mula-mula 

penyakit ini diketahui berjangkit di perkebunan karet di Malaysia pada 

tahun 1960. Dari Malaysia, penyakit ini menyebar ke India pada tahun 

1961 dan pada tahun 1969 kedapatan merusak perkebunan karet di 

Nigeria. Pada tahun 1980 penyakit ini masuk ke Sumatera Utara, tahun 

1982 ke Jawa Tengah, dan 1984 ke Jawa Barat. Penyebaran penyakit ini 

melalui spora yang terbawa terbang oleh angin. Meskipun serangannya 

bisa dikatakan lambat, penyakit ini dianggap sebagai salah satu 

penyakit yang berbahaya. Gejala serangan penyakit ini tampak dari 

daun muda yang berbercak hitam seperti menyirip, lemas, pucat, 

ujungnya mati, dan akhirnya menggulung. Serangan pada daun tua juga 

menunjukkan gejala berbercak hitam dan menyirip. Bercak ini  akan 

meluas sejajar urat daun dan kadang-kadang tidak teratur.  Pusat bercak 

berwarna cokelat atau kelabu, kering, dan berlubang. Daun-daun 

tersebut menjadi kuning, cokelat kemerahan, dan akhirnya gugur. 

Pengendalian penyakit ini bisa dilakukan menggunakan fungisida 

Mankozeb dan Tridemorf dengan dosis dan interval tertera di labelnya, 

terutama untuk tanaman yang belum disadap. Sementara itu, untuk 

tanaman yang telah disadap dan tingginya lebih dari delapan meter 

sebaiknya dilakukan pengabutan menggunakan Tridemorf atau Calixin 
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750 dengan dosis 500 ml/ hektar, seminggu sekali selama 3-4 minggu 

(Damanik, dkk. 2010). 

 

 
         Gambar 2.7. Penyakit Gugur Daun Pada Tanaman Karet 

       Lokasi : PTPN VII Unit Rejo Mulyo 

 

2.6 Certainty Factor (CF) 

Metode certainty factor digunakan ketika menghadapi suatu masalah yang 

jawabannya tidak pasti. Ketidakpastian ini merupakan probabilitas. 

Metode ini diperkenalkan oleh Shortlife Buchanan pada tahun 1970-an. 

Beliau menggunakan metode ini saat melakukan diagnosis dan terapi 

terhadap penyakit meningitis dan infeksi darah. Tim pengembang dari 

metode ini mencatat bahwa, dokter sering kali menganalisa informasi 

dengan ungkapan seperti “mungkin”, “hampir pasti”. Metode ini mirip 

dengan fuzzy logic, karena ketidakpastian direpresentasikan dengan derajat 

kepercayaan sedangkan perbedaannya dengan fuzzy logic adalah saat 

perhitungan untuk rule yang premisnya lebih dari satu, fuzzy logic tidak 

memiliki nilai keyakinan untuk rule tersebut sehingga perhitungannya 

hanya melihat nilai terkecil untuk operator AND atau nilai terbesar untuk 
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operator OR dari setiap premis yang  pada  rule tersebut berbeda dengan 

certainty factor yaitu setiap rule memiliki nilai keyakinannya sendiri tidak 

hanya premis-premisnya saja yang memiliki nilai keyakinan. Certainty 

factor menunjukkan ukuran kepastian terhadap suatu fakta atau aturan. 

 CF[h,e] = MB[h,e] – MD[h,e]….(1)  

Keterangan :  

CF[h,e] = faktor kepastian 

MB[h,e] = measure of belief, ukuran kepercayaan atau tingkat keyakinan 

terhadap hipotesis (h), jika diberikan evidence (e) antara 0 dan 1 

MD[h,e] = measure of disbelief, ukuran ketidakpercayaan atau tingkat 

keyakinan terhadap hipotesis (h), jika diberikan evidence (e) antara 0 dan 

1. Adapun beberapa kombinasi certainty factor terhadap premis tertentu : 

1. Certainty factor dengan satu premis. 

CF[h,e] = CF[e] * CF[rule] 

  = CF[user] * CF[pakar]….(2) 

2. Certainty factor dengan kesimpulan yang serupa. 

CF[A ^ B] = Min(CF[a],CF[b]) * CF[rule]….(3) 

CF[A v B] = Max(CF[a],CF[b]) * CF[rule]….(4) 

3. Certainty factor dengan kesimpulan yang serupa. 

CFgabungan[CF1, CF2] = CF1 + CF2 * (1 – CF1)….(5) 
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Kelebihan dari metode ini adalah cocok digunakan pada sistem pakar yang 

mengukur sesuatu yang pasti atau tidak pasti seperti mendiagnosis 

penyakit dan perhitungan dari metode ini hanya berlaku untuk sekali 

hitung, serta hanya dapat mengolah dua data sehingga keakuratannya 

terjaga (Halim dan Hansun, 2015). 

 

2.7  Website 

Website atau situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman-halaman 

yang digunakan untuk menampilkan informasi, teks, gambar diam atau 

bergerak, animasi, suara, dan atau gabungan dari semuanya itu, baik yang 

bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan 

yang saling berkait dimana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-

jaringan halaman (Utama, 2011). 

World Wide Web (WWW) atau web merupakan salah satu aplikasi internet 

yang paling popular. Web adalah sebuah sistem dimana informasi dalam 

bentuk teks, gambar, suara dan lainnya yang tersimpan dalam sebuah 

internet webserver ditampilkan dalam bentuk HTML (hypertext markup 

language) (Sutanta, 2005). Pengertian lain web atau www adalah dokumen 

atau informasi yang saling berhubungan yang dihubungkan melalui 

hyerlink atau URL (Uniform Resource Locator) (Syafrudin dan Eko, 

2008). 
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2.8   UML (Unified Modeling Language) 

Menurut Nugroho (2010), UML (Unified Modeling Language) adalah 

“bahasa” pemodelan untuk sistem atau perangkat lunak yang 

berparadigma “berorientasi objek”. Pemodelan (modeling) sesungguhnya 

digunakan untuk penyederhanaan permasalahan-permasalahan yang 

kompleks sedemikian rupa sehingga lebih mudah dipelajari dan dipahami. 

 
Menurut Widodo (2011), beberapa literatur menyebutkan bahwa UML 

menyediakan sembilan jenis diagram, yang lain menyebutkan delapan 

karena ada beberapa diagram yang digabung, misalnya diagram 

komunikasi, diagram urutan dan diagram perwaktuan digabung menjadi 

diagram interaksi. Namun demikian model-model itu dapat 

dikelompokkan berdasarkan sifatnya yaitu statis atau dinamis. Jenis 

diagram itu antara lain : 

A. Diagram Kelas (Class Diagram) 

B. Diagram Paket (Package Diagram) 

C. Diagram Use-Case (Usecase Diagram) 

D. Diagram Interaksi dan Sequence (Sequence Diagram) 

E. Diagram Komunikasi (Communication Diagram) 

F. Diagram Statechart (Statechart Diagram) 

G. Diagram Aktivitas (Activity Diagram) 

H. Diagram Komponen (Component Diagram) 

I. Diagram Deployment (Deployment Diagram) 
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Berikut penjelasan dari beberapa diagram yang digunakan pada penelitian ini. 

A. Diagram Use-Case (Usecase Diagram) 

Usecase diagram menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari 

sebuah sistem. Yang ditekankan adalah “apa” yang diperbuat sistem, dan 

bukan “bagaimana”. Sebuah usecase merepresentasikan sebuah interaksi 

antara aktor dengan sistem. Seorang/sebuah aktor adalah sebuah entitas 

manusia atau mesin yang berinteraksi dengan sistem untuk melakukan 

pekerjaan-pekerjaan tertentu. 

 

B. Diagram Kelas (Class Diagram) 

Class adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi akan menghasilkan 

sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain 

berorientasi objek. Class menggambarkan keadaan (atribut/properti) suatu 

sistem, sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan 

tersebut (metoda/fungsi). 

Class diagram menggambarkan struktur dan deskripsi class, package dan 

objek beserta hubungan satu sama lain seperti containment,pewarisan, 

asosiasi, dan lain-lain. Class memiliki tiga area pokok, yaitu nama (dan 

stereotype), atribut, dan metoda. Atribut dan metoda dapat memiliki salah 

satu sifat berikut : 

 Private, tidak dapat dipanggil dari luar class yang bersangkutan. 

 Protected, hanya dapat dipanggil oleh class yang bersangkutan dan 

anak-anak yang mewarisinya. 

 Public, dapat dipanggil oleh siapa saja. 
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C. Diagram Aktivitas (Activity Diagram) 

Activity diagram menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem 

yang sedang dirancang, bagaimana masing-masing alir berawal, decision 

yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. Activity diagram 

juga dapat menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada 

beberapa eksekusi. 

Activity diagram dapat dibagi menjadi beberapa object swimlane untuk 

menggambarkan objek mana yang bertanggung jawab untuk aktivitas 

tertentu. 
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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan di Jurusan Ilmu Komputer Fakultas Matematika 

dan Ilmu Pengetahuan Alam dan Jurusan Budidaya Tanaman Perkebunan 

Politeknik Negeri Lampung. Waktu penelitian dilaksanakan pada periode 

semester genap Tahun Ajaran 2018/2019. 

 

3.2 Alat Pendukung 
 

Alat pendukung yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

A. Perangkat Keras 

Perangkat Notebook HP EliteBook 2560p dengan spesifikasi processor 

intel (R) Core(TM) i5-2520M CPU @ 2.50GHz 2.50GHz, RAM 4.00 

GB. 

B. Perangkat Lunak 

1. Sistem Operasi Windows 10 64-bit. 

2. Aplikasi Appserv 8.6.0 

3. Aplikasi Adobe Dreamweaver CS6 
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4. Web Browser Mozilla Firefox dan Chrome 

5. Aplikasi Star UML 

6. Aplikasi Pencil 

3.3 Tahapan Penelitian 

 

 
Gambar 3.1. Tahapan Penelitian 

 

Tahapan  penelitian  merupakan langkah-langkah yang akan dilakukan 

peneliti dalam melakukan penelitian. Langkah-langkah dalam penelitian ini 
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meliputi perumusan masalah, pengumpulan data, perancangan sistem, 

pengembangan sistem, dan  pengujian sistem. Tahapan penelitian ini dapat 

dilihat pada Gambar 3.1. 

 

3.3.1 Tahap Perumusan Masalah 

Tahapan ini merupakan proses merumuskan dan membatasi masalah 

yang akan diteliti. Perumusan dan pembatasan masalah diperlukan agar 

dapat lebih mengarahkan peneliti dalam membuat sistem sehingga 

proyek yang dikerjakan tidak keluar dari batasan yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

 

3.3.2 Tahap Pengumpulan Data 

Tahapan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dua metode 

yaitu melalui studi pustaka dan wawancara. 

a. Studi Pustaka 

Pada tahap ini data dikumpulkan melalui berbagai literature seperti pada 

buku, jurnal, ataupun dokumen yang berkaitan dengan tema penelitian. 

b. Wawancara  

Pada metode ini dilakukan proses interview atau wawancara kepada para 

ahli/pakar. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan data yang tidak 

ditemukan pada metode studi pustaka. Selanjutnya data-data yang telah 

dikumpulkan disusun menjadi basis aturan yang akan digunakan dalam 

sistem pakar. 
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3.3.3 Tahap Perancangan Sistem 

Pada proses  ini dilakukan perancangan  sistem  dimana desain  yang 

dibuat harus dapat  mengimplementasikan  kebutuhan  yang  telah  

disebutkan  pada  tahap sebelumnya. Perancangan  pada  sistem  ini  

dibuat  dengan  menggunakan  metode UML  (Unified  Modelling  

language). Dalam tahap perancangan sistem penelitian ini 

menggunakan empat model perancangan yaitu usecase diagram, class 

diagram, activity diagram, dan desain interface. 

 

3.3.3.1 Usecase Diagram 

Pada proses ini dilakukan pencarian kebutuhan sistem atau 

software. Dalam membangun aplikasi sistem pakar berbasis web ini 

telah dirancang model use case diagram  untuk  

menginterpretasikan  fungsi  interface  dari  sisi  admin dan 

pengguna (user). Desain use case diagram sistem dapat dilihat pada 

Gambar 3.2. 
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              Gambar 3.2. Usecase Diagram Sistem 

      

Use Case Diagram pada Gambar 3.2 menjelaskan bahwa aktor 

admin memiliki lima  aktivitas yang dapat dilakukan yaitu login, 

mengelola data penyakit, mengelola data gejala, mengelola data 

gambar dan mengelola data rule. Dan user memiliki tiga aktivitas 

yang dapat dilakukan yaitu melakukan diagnosa penyakit, melihat 

data penyakit, dan menampilkan hasil diagnosa. 
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3.3.3.2  Class Diagram 

Merupakan diagram  yang digunakan untuk menampilkan 

beberapa kelas serta paket-paket yang ada pada sistem aplikasi. 

Model class diagram sistem disajikan pada Gambar 3.3. 

 
Gambar 3.3. Class Diagram 
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Gambar 3.4 menjelaskan bahwa class diagram dari Rancang Bangun 

Aplikasi Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Pada Tanaman Karet 

Berbasis Web memiliki 8 kelas yang terdiri dari Login, Penyebab, 

Gejala, Rule, Penyakit, Kategori, Gambar, Hasil Diagnosa. 

 

3.3.3.3 Activity Diagram 

Merupakan diagram yang menggambarkan workflow (aliran kerja) 

atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis. Pada sistem ini 

terdapat  Activity Admin (Pakar) dan Activity User. 

 

3.3.3.3.1 Activity Diagram Admin 

Aktor admin dalam sistem memiliki beberapa activity diagram seperti: 

1. Activity Diagram Login 

2. Activity Diagram Mengelola Data Penyakit 

3. Activity Diagram Mengelola Data Gejala 

4. Activity Diagram  Mengelola Data Gambar 

5. Activity Diagram Mengelola Data Rule 

 

Activity Diagram Login Admin merupakan proses awal dalam 

menggunakan sistem ini, Activity Diagram Login Admin disajikan 

pada Gambar 3.4. 
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Gambar 3.4. Activity Diagram Login Admin 

 

Activity Diagram pada Gambar 3.4 merupakan Activity Diagram 

Login Admin (Pakar) yaitu dengan cara memasukkan username dan 

password, apabila username dan password  benar akan menampilkan 

ke halaman Admin (Pakar). Jika username atau password salah akan 

kembali ke halaman Login. Activity Diagram Mengelola Data 

Penyakit disajikan pada Gambar 3.5. 
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Gambar 3.5. Activity Diagram Mengelola Data Penyakit 

 

Admin memilih menu data penyakit dan sistem menampilkan halaman 

data penyakit, lalu admin memilih tambah penyakit kemudian tampil 

form tambah penyakit, setelah pengisian data penyakit, data akan 

tersimpan pada database. Admin dapat mengedit data penyakit dengan 

memilih edit data penyakit, data yang telah diedit akan tersimpan pada 

database. Dan admin dapat menghapus data penyakit dengan memilih 
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hapus data penyakit, data yang telah dihapus akan tersimpan pada 

database. Activity Diagram Mengelola Data Gejala disajikan pada 

Gambar 3.6. 

 
Gambar 3.6. Activity Diagram Mengelola Data Gejala 

 

Admin memilih menu data gejala dan sistem menampilkan halaman 

data gejala, lalu admin memilih tambah gejala kemudian tampil form 

tambah gejala, setelah pengisian data gejala, data akan tersimpan pada 



35 
 

database. Admin dapat mengedit data gejala dengan memilih edit data 

gejala, data yang telah diedit akan tersimpan pada database. Dan 

admin dapat menghapus data gejala dengan  memilih hapus data 

gejala, data yang telah dihapus akan tersimpan pada database. Activity 

Diagram Mengelola Data Gambar disajikan pada Gambar 3.7. 

 

 
Gambar 3.7. Activity Diagram Mengelola Data Gambar 

 

Admin memilih menu gambar dan sistem menampilkan halaman 

gambar, lalu admin memilih tambah gambar, kemudian tampil form 
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tambah gambar, setelah memasukkan gambar, gambar akan tersimpan 

pada database. Admin dapat mengedit dengan memilih edit gambar, 

gambar yang telah diedit akan tersimpan pada database. Dan admin 

dapat menghapus gambar dengan  memilih hapus gambar, gambar 

yang telah dihapus akan tersimpan pada database. Activity Diagram 

Mengelola Rule disajikan pada Gambar 3.8. 

 
Gambar 3.8. Activity Diagram Mengelola Rule 

 



37 
 

 

Admin memilih menu rule dan sistem menampilkan halaman data 

rule, lalu admin memilih ubah rule,  kemudian tampil form ubah rule, 

setelah isi data rule, data rule akan tersimpan pada database. Admin 

dapat mengedit dengan memilih edit data rule, data rule yang telah 

diedit akan tersimpan pada database. Dan admin dapat menghapus 

data rule dengan  memilih hapus data rule, data rule yang telah 

dihapus akan tersimpan pada database.  

 

 

3.3.3.3.2 Activity Diagram User 

Aktor user dalam sistem memiliki beberapa activity diagram seperti : 

1. Activity Diagram Melihat Data Penyakit 

2. Activity Diagram Melakukan Diagnosa Penyakit dan Menampilkan  

Hasil Diagnosa 

Activity diagram Melihat Data Penyakit dapat dilihat proses 

berjalannya sistem disajikan pada gambar 3.9. 

 
Gambar 3.9. Activity Diagram Melihat Data Penyakit 
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User memilih menu data jenis penyakit untuk melihat data penyakit. 

Data jenis penyakit akan dicek pada database, sehingga sistem akan 

menampilkan halaman data jenis penyakit. Activity Diagram 

Melakukan Diagnosa Penyakit dan Menampilkan Hasil Diagnosa 

dapat disajikan pada Gambar 3.10. 

 
Gambar 3.10. Activity Diagram Melakukan Diagnosa Penyakit dan Menampilkan 

Hasil Diagnosa 

 

User memilih menu diagnosa sehingga menampilkan halaman 

diagnosa, lalu user memilih gejala, setelah  gejala dipilih akan 

tersimpan pada database. User akan mendapatkan hasil diagnosa 

setelah memilih atau menekan tombol cek diagnosa. 
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3.3.3.4 Rancangan Antar Muka (Interface Design) 

Perancangan interface bertujuan untuk mempermudah pengguna 

dalam memahami sistem yang akan dibangun pada penelitian ini. 

Interface yang akan dirancang dikelompokkan menjadi dua bagian 

yaitu halaman Admin atau pakar dan halaman User atau pengguna. 

 

3.3.3.4.1 Admin 

Rancangan antar muka Admin terdiri dari halaman login, halaman 

utama Admin, halaman penyakit, halaman tambah penyakit, halaman 

gejala, halaman tambah gejala, halaman rule, halaman ubah rule, dan 

halaman ganti password. 

 

3.3.3.4.1.1 Halaman Login 

Halaman Login Admin merupakan halaman yang yang pertama kali 

tampil dalam menggunakan sistem. Perancangan Halaman Login 

disajikan pada Gambar 3.11. 

 
Gambar 3.11. Halaman Login 
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3.3.3.4.1.2 Halaman Utama Admin 

Halaman beranda merupakan halaman utama admin, setelah 

melakukan proses login. Pada halaman utama admin sistem akan 

menampilkan beberapa menu yang berkaitan dengan pengelolaan 

sistem. Halaman utama admin disajikan pada Gambar 3.12. 

 
Gambar 3.12. Halaman Utama Admin 

 

3.3.3.4.1.3 Halaman Penyakit  

Halaman penyakit merupakan halaman yang menampilkan seluruh 

data penyakit, yakni dapat menambah data penyakit, mengedit data 

penyakit dan menghapus data penyakit. Halaman penyakit 

disajikan pada Gambar 3.13. 

 
Gambar 3.13. Halaman Penyakit 
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3.3.3.4.1.4 Halaman Tambah Penyakit 

Halaman Tambah Penyakit merupakan sebuah form isian untuk 

menambah data penyakit baru. Admin mengisi ID penyakit dan 

nama penyakit lalu menekan tombol simpan untuk menambahkan 

data ke database. Halaman Data Tambah Penyakit disajikan pada 

Gambar 3.14. 

 
Gambar 3.14. Halaman Tambah Penyakit 

 

3.3.3.4.1.5 Halaman Gejala 

Halaman Gejala merupakan halaman yang berisi seluruh daftar 

gejala, pada halaman ini pakar dapat menambahkan gejala, 

mengedit gejala dan menghapus gejala. Halaman Gejala dapat 

disajikan pada Gambar 3.15. 
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Gambar 3.15. Halaman Gejala 

 

3.3.3.4.1.6 Halaman Tambah Gejala 

Halaman ini merupakan sebuah form isian untuk menambah data 

gejala baru. Pada halaman ini Admin dapat mengisi ID gejala dan 

nama gejala. Lalu menekan tombol simpan untuk menambahkan 

data. Halaman Tambah Gejala disajikan pada Gambar 3.16. 

 
Gambar 3.16. Halaman Tambah Gejala 
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3.3.3.4.1.7 Halaman Rule 

Halaman Rule merupakan halaman yang berisi aturan, yaitu 

hubungan antara penyakit dan gejala,nilai MB dan nilai MD. 

Admin dapat mengubah aturan dengan memilih tombol edit. 

Halaman Rule disajikan pada Gambar 3.17. 

 
Gambar 3.17. Halaman Rule 

 

3.3.3.4.1.8 Halaman Tambah Rule 

Halaman ini Admin  dapat mengubah atau menambahkan aturan 

gejala dari suatu penyakit. Admin dapat  menambahkan rule, lalu 

memilih tombol simpan. Halaman Tambah Rule disajikan pada 

Gambar 3.18. 
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Gambar 3.18. Halaman Tambah Rule 

 

3.3.3.4.1.9 Halaman Ganti Password 

Halaman Ganti Password merupakan halaman untuk mengubah 

password, yaitu terdapat username, password lama, password baru, 

konfirmasi password. Admin dapat mengubah password lalu 

memilih tombol simpan. Halaman Ganti Password disajikan pada 

Gambar 3.19. 

 
Gambar 3.19. Halaman Ganti Password 
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3.3.3.4.2  User (Pengguna) 

Rancangan antar muka User terdiri dari halaman user, halaman 

daftar penyakit, halaman diagnosa, dan halaman hasil diagnosa. 

 

3.3.3.4.2.1 Halaman Beranda User 

Halaman beranda merupakan halaman awal ketika user memasuki 

sistem ini. Halaman Beranda User disajikan pada Gambar 3.20. 

 
Gambar 3.20. Halaman Beranda User 

 

3.3.3.4.2.2 Halaman Daftar Penyakit 

Halaman daftar penyakit merupakan halaman yang berisi nama-

nama penyakit tanaman karet yang ada di sistem ini. Nama-nama 

tersebut dapat dipilih untuk melihat data penyakit tersebut. 

Halaman Daftar Penyakit disajikan pada Gambar 3.21. 
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Gambar 3.21. Halaman Daftar Penyakit 

 

3.3.3.4.2.3 Halaman Detail Penyakit 

  Halaman detail penyakit merupakan halaman lanjutan dari 

halaman daftar penyakit dan halaman. Halaman ini berisi nama 

penyakit, deskripsi penyakit, gejala, solusi penanganan, serta 

gambar penyakit. Halaman Detail Penyakit disajikan pada 

Gambar 3.22. 

 
Gambar 3.22. Halaman Detail Penyakit 

 



47 
 

3.3.3.4.2.4 Halaman Diagnosa 

Halaman Diagnosa merupakan halaman untuk melakukan diagnosa 

penyakit. Pada halaman ini user dapat menandai gejala-gejala yang 

dialami. Setelah user memilih tombol proses untuk melakukan 

diagnosa. Halaman Diagnosa disajikan pada Gambar 3.23. 

 
Gambar 3.23. Halaman Diagnosa 

 

3.3.3.4.2.5 Halaman Hasil Diagnosa 

 Halaman ini adalah hasil diagnosa yang telah dilakukan user. 

Halaman ini berisi nama penyakit ,gejala yang dipilih, 

kemungkinan nilai CF dan gambar penyakit. Halaman Hasil 

Diagnosa disajikan pada Gambar 3.24. 
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Gambar 3.24. Halaman Hasil Diagnosa 

 

3.3.3.4.2.6 Halaman Tentang 

Halaman tentang berisi informasi mengenai sistem pakar ini dan 

pengembangannya bagi user untuk menggunakan sistem ini. 

Halaman Tentang disajikan pada Gambar 3.25. 

 
Gambar 3.25. Halaman Tentang 
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3.3.4 Tahap Pengembangan Sistem (Implementasi) 

Tahap implementasi dilakukan setelah tahap perancangan aplikasi 

dilakukan. Sistem dibuat berdasarkan hasil perancangan yang telah 

ditetapkan pada tahap sebelumnya. Pengembangan sistem dilakukan 

dengan menggunakan bahasa pemrograman Php, Html, Database 

Mysql. 

 

3.3.5 Tahap Pengujian Sistem 

Tahap pengujian sistem merupakan tahap analisa dari pengujian yang 

telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Tahap ini merupakan proses 

akhir dari penyelesaian sistem. Analisis yang dilakukan bertujuan untuk 

membuat kesimpulan dari pengujian yang dilakukan, apakah masih 

terdapat kesalahan atau kekurangan didalam sistem dan sebagainya. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 
 

  Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh beberapa kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Telah berhasil dibangun sebuah sistem pakar untuk mendiagnosa 

penyakit pada tanaman karet berbasis web, dimana sistem ini dapat 

membantu para pengguna untuk mendiagnosa penyakit pada tanaman 

karet mereka berdasarkan gejala-gejala yang muncul. 

2. Sistem ini dapat memberikan informasi mengenai penyakit tanaman 

karet, gejalanya, penyebab, deskripsi, dan solusi penanganannya. 

3. Hasil diagnosa dan nilai persentase besar kemungkinannya diperoleh 

dengan menggunakan metode Certainty Factor, Berdasarkan pengujian 

yang telah dilakukan, didapatkan rata-rata keakurasian sebesar 71,67% 

sehingga dapat disimpulkan sistem dapat mengindentifikasi dengan 

cukup baik. Persentase keakuratan dipengaruhi oleh jumlah fakta/gejala 

yang sesuai. Semakin banyak fakta yang sesuai dengan data aturan pada 

sistem maka keakuratan akan lebih tinggi dan sebaliknya. 

4. Berdasarkan pengujian terhadap pengguna, dari 9 pernyataan yang 

dinilai oleh 2 kelompok responden dengan total 23 orang, diperoleh nilai 
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kepuasan terhadap aplikasi yaitu 84% dari kelompok I (Pakar) artinya 

aplikasi dikategorikan sangat baik, dan 80% dari kelompok II 

(Mahasiswa Jurusan Perkebunan) artinya aplikasi dikategorikan sangat 

baik. 

 

5.2  Saran 
 

Adapun saran yang diberikan adalah sebagai berikut : 
 

1. Menambahkan atau melengkapi data penyakit, gejala, dan gambar 

terkait penyakit tanaman karet. 

2. Penyempurnaan tampilan antarmuka aplikasi agar lebih baik dan 

menarik. 
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