
 

 

 

BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Perkembangan komputer dewasa ini telah mengalami banyak perubahan yang 

sangat pesat, seiring dengan kebutuhan manusia yang semakin banyak dan 

kompleks. Komputer yang pada awalnya hanya digunakan oleh para 

akademisi dan militer, kini telah digunakan secara luas di berbagai bidang, 

misalnya: Bisnis, Kesehatan, Pendidikan, Psikologi, Permainan ataupun 

Sistem Informasi. Hal ini mendorong para ahli untuk semakin 

mengembangkan komputer agar dapat membantu kerja manusia atau bahkan 

melebihi kemampuan kerja manusia. 

 

Seiring dengan berkembangnya teknologi di bidang komputer, berkembang 

juga ilmu pengetahuan di bidang sistem informasi, rekayasa perangkat lunak, 

dan kecerdasan. Perkembangan ilmu pengetahuan di bidang komputer saat ini 

telah mempengaruhi segala aspek kehidupan manusia, bahkan di dalam 

bidang-bidang di luar disiplin ilmu komputer. Salah satu cabang ilmu 

komputer yang dapat membantu manusia dalam menyelesaikan masalah 

adalah sistem pakar (Expert System). 
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Sistem pakar merupakan cabang dari Artificial Intelligence (AI) yang cukup 

tua karena sistem ini mulai dikembangkan pada pertengahan 1960. Sistem 

pakar yang pertama kali muncul adalah General-purpose problem solver 

(GPS). 

 

Sistem pakar adalah sebuah sistem yang menggunakan pengetahuan manusia 

di mana pengetahuan tersebut dimasukkan ke dalam sebuah komputer dan 

kemudian digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang biasanya 

membutuhkan kepakaran atau keahlian manusia (Turban, 2001). 

 

Dengan sistem pakar ini, orang awampun dapat menyelesaikan masalahnya 

atau hanya sekedar mencari suatu informasi berkualitas yang sebenarnya 

hanya dapat diperoleh dengan bantuan para ahli di bidangnya. Sistem pakar 

ini juga dapat membantu aktivitas para pakar sebagai asisten yang 

berpengalaman dan mempunyai pengetahuan yang dibutuhkan. 

 

Salah satu penelitian tentang sistem pakar adalah penelitian sistem pakar yang 

dilakukan oleh Rangkuti dan Andryana (2009), yang membahas tentang 

deteksi kerusakan notebook dengan menggunakan metode Forward Chaining. 

Hasil dari penelitian ini yaitu suatu sistem untuk mendeteksi kerusakan pada 

notebook. Kelebihan yang ada pada penelitian ini yaitu memberikan 

kemudahan kepada user awam yang tidak memiliki pengetahuan mendalam 

tentang kerusakan notebook agar dapat menggunakan dan memanfaatkan 

sistem ini. Namun, kekurangan dari penelitian ini yaitu sistem yang dibuat 

kurang efisien jika digunakan untuk orang yang memiliki pengetahuan 
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tentang kerusakan notebook, karena untuk mencapai suatu kesimpulan akan 

memakan waktu jika harus mengumpulkan fakta-fakta terlebih dahulu. 

 

Abragus Sabra (2011), melakukan penelitian analisis dan perancangan 

aplikasi sistem pakar dengan metode Backward Chaining untuk mendiagnosis 

penyakit tanaman kopi. Hasil dari penelitian tersebut yaitu suatu sistem untuk 

mendiagnosis penyakit tanaman kopi berdasarkan ciri-ciri dari tiap jenis 

penyakit. Pada penelitian tersebut masih terdapat kekurangan¸ antara lain 

yaitu perancangan sistem pakar untuk identifikasi penyakit tanaman kopi  

masih dalam suatu sistem yang berskala kecil, harus membeli aplikasi up date 

terbaru tentang penyakit tanaman kopi dan berbentuk sebuah aplikasi 

sehingga sistem ini kurang efektif jika digunakan untuk orang awam yang 

tidak memiliki pengetahuan tentang cara penginstalan dan penggunaannya. 

 

Tanaman Jahe merupakan tanaman dengan nilai komoditi ekspor yang cukup 

menjanjikan dan untuk itu diperlukan media dan wahana dalam memberikan 

alternatif atas pemahaman bagaimana mengatasi permasalahan atas hama dan 

penyakit pada tanaman Jahe. 

 

Tanaman Jahe merupakan tanaman jamu yang dibudidayakan untuk diperoleh 

umbi yang telah tua. Umur tanaman ini bisa mencapai hingga 1 tahun. Untuk 

mencapai umur ini, tanaman jahe dapat terserang beberapa hama dan penyakit 

yang dapat mengakibatkan tanaman yang tumbuh tidak dapat tumbuh dengan 

subur bahkan mati. Beberapa penyakit dan hama tanaman jahe, misalnya: 

Hama Kepik, Hama Ulat, Layu Bakteri, Busuk Rimpang, Lalat Rimpang, 

Kutu Perisai, Penyakit Bercak Daun, dan Penyakit Buncuk Akar.  
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Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan di atas, maka perlu diangkat 

judul skripsi: 

 

“Sistem Pakar Identifikasi Hama dan Penyakit Jahe Berbasis Web 

Menggunakan Metode Forward Chaining”. 

 

Melalui sistem ini diharapkan petani jahe yang kurang memahami tentang 

hama dan penyakit pada tanaman jahe, bisa mendapatkan solusi pencegahan 

atau pengobatan tentang hama dan penyakit pada tanaman jahe .  

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, diangkat perumusan masalah yang 

ada dalam penelitian ini yaitu bagaimana cara membangun sistem pakar yang 

dapat digunakan untuk mendeteksi hama dan penyakit pada tanaman Jahe. 

 

1.3 Batasan Masalah 

 

Agar pembahasan dalam penulisan tugas akhir ini dapat lebih terarah maka 

penulisan memberikan batasan masalah yaitu : 

a) Sistem pakar hanya menguraikan pendeteksian hama dan penyakit 

pada tanaman jahe. 

b) Membahas bagaimana perancangan pembuatan program aplikasi 

untuk mengidentifikasi hama dan penyakit jahe dengan 

menggunakan metode inferensi forward chaining. 
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c) Aplikasi yang dibuat menggunakan tools yaitu skrip pemrograman 

menggunakan PHP dengan Macromedia dreamweaver, serta 

menggunakan database  MySQL. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

1.4.1 Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a) Mengidentifikasi hama dan penyakit jahe dengan 

menggunakan metode inferensi forward chaining. 

b) Memberikan informasi tentang bagaimana cara 

penanganannya sebagai langkah untuk mensosialisasikan 

penyakit dan hama tanaman jahe. 

c) Membuat program aplikasi sebagai pengganti pakar dengan 

mensubtitusikan pengetahuan manusia ke dalam bentuk 

sistem sehingga dapat dipakai orang banyak untuk 

menangani hama dan penyakit jahe. 

 

1.4.2 Manfaat 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi mahasiswa : 

a) Dapat menerapkan disiplin ilmu dan memanfaatnya. 

b) Menambah bekal pengetahuan yang dapat 

dipergunakan untuk persiapan dalam rangka 

menghadapi dunia kerja mendatang. 
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2. Bagi pihak terkait : 

a) Dengan perangkat lunak sistem pakar ini diharapkan 

dapat membantu para warga pembudidaya tanaman 

jahe dalam mendapatkan informasi mengenai hama 

dan penyakit pada tanaman Jahe. 

b) Sebagai bahan reference bagi para pembaca yang 

akan mengadakan penelitian lebih lanjut terutama 

yang berkaitan dengan masalah sistem pakar hama 

dan penyakit tanaman jahe. 

 


