
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Komoditas perkebunan merupakan salah satu andalah pendapatan nasional

dan devisa Negara Indonesia. Hal ini ditunjukkan dari nilai ekspor komoditas

perkebunan, pada tahun 2015 mencapai Rp. 311.138 triliun atau 23.933 milyar

US$ (asumsi 1 US$=Rp. 13.000). Salah satu komoditas yang memiliki produksi

dan nilai ekspor tinggi adalah kakao (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2015).

Kakao merupakan salah satu jenis tanaman perkebunan yang telah lama

dikembangkan baik oleh masyarakat maupun lahan perkebunan yang dikelola oleh

pemerintah. Hal ini disebabkan karena hingga saat ini berbagai produk pangan

yang berbahan biji kakao sangat digemari oleh berbagai kalangan masyarakat.

Oleh karena itu permintaan pasar akan tanaman ini terus meningkat dari waktu ke

waktu seiring dengan peningkatan pertumbuhan penduduk, baik untuk pasar

dalam negeri maupun ekspor ke berbagai negara yang merupakan produsen

makanan berbahan dasar kakao. Permintaan biji kakao terus meningkat, terutama

dari Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat.

Berbagai negara tersebut dikenal sebagai produsen makanan yang

menggunakan kakao sebagai bahan dasar utamanya. Indonesia sebagai salah satu

negara produsen perlu memanfaatkan peluang tersebut untuk meningkatkan

devisa negara dengan meningkatkan ekspor biji kakao (coklat). Hal ini

menyebabkan terbukanya peluang untuk pengembangan budi daya tanaman ini

secara lebih baik, apalagi mengingat Indonesia sebagai salah satu produsen kakao

terbesar di dunia.

Indonesia dibudidayakan dua tipe kakao, yaitu kakao lindak (bulk cocoa)

dan kakao mulia (fine flavour cocoa) yang mempunyai harga jauh lebih tinggi

dibandingkan dengan kakao lindak.Seiring dengan peningkatan permintaan pasar

terhadap biji kakao, maka upaya pengembangan budi daya kakao terus

dilaksanakan untuk dapat memenuhi tuntutan pasar. Hingga kini lebih dari seratus

klon kakao telah dikembangkan di berbagai sentra produksi kakao di Indonesia,

baik melalui perkebunan rakyat maupun yang dikelola oleh pemerintah dan

swasta.
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Forward chaining adalah teknik pencarian yang dimulai dengan fakta yang

diketahui, kemudian mencocokkan fakta – fakta tersebut dengan bagian IF dari

rules IF_THEN. Bila ada fakta yang cocok dengan bagian IF, maka rule tersebut

dieksekusi. Bila sebuah rule dieksekusi, maka sebuah fakta baru ditambahkan ke

dalam database. Setiap rule hanya boleh dieksekusi sekali saja Menurut Sutojo

(dalam Hayadi dan Rukun, 2016:10).

Kecamatan Malangke Barat Luwu Utara Desa Tolada adalah salah satu

Desa yang merupakan penghasil terbanyak tanaman kakao . Jenis tanaman kakao

yang banyak di miliki oleh para petani yaitu Kakao Klon Sulawesi 1 dan Kakao

Klon MCC 02 (Klon 45). Saat ini, tanaman kakao menjadi salah satu tanaman

yang banyak di tanam di Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara.

Namun demikian upaya pengembangan masih menemui berbagai kendala,

diantaranya seperti jenis hama dan penyakit yang menyerang tanaman kakao dapat

menyebabkan kerugian terutama bagi petani kakao, sebaiknya jika petani kurang

memiliki pengetahuan mengenai serangan hama dan penaykit pada tanaman kakao

tersebut petani cendrung membutuhkan bantuan yang lebih ahli untuk mengatasi

permasalahan ini. Dengan adanya bantuan para ahli yang dapat menyelesaikan

permasalahan perkebunan kakao, salah satunya untuk mengidentifikasi jenis hama

dan penyakit serta memberikan cara penanggulangan yang tepat sehinggah

kerugian tidak terlalu berdampak terhadap produktivitas.

Perkembangan teknologi ditandai dengan maraknya perangkat teknologi

yang digunakan di berbagai macam aspek kehidupan, salah satunya sistem pakar.

Sistem pakar dapat digunakan untuk menggantikan peran seseorang, salah satunya

peran ahli untuk mengidentifikasi hama dan penyakit yang menjadi masalah utama

petani kakao. Oleh karena itu, sistem pakar yang dibuat dapat dijadikan sebagai

sarana untuk konsultasi, sarana pembelajaran, disebuah perkebunan petani serta

dapat dijadikan sebagai alat bantu (tool) bagi seorang pakar dalam mendiagnosa

dan mensosialisasikan jenis hama dan penyakit tanaman kakao.

Sistem pakar ini pula, kelompok tadi dapat dengan mudah membantu para

petani yang tengah mengalami permasalahan mengenai hama dan penyakit kakao

serta dapat memberikan solusi terbaik yang harus ditempuh tanpa bergantung
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sepenuhnya terhadap seorang pakar serta dapat berbagi informasi atau

pengetahuan antar sesama petani berdasarkan sistem akan di buat tersebut.

Agar dapat memberikan solusi terhadap suatu permasalahan yang telah

diuraikan tersebut maka dibutuhkan “Sistem Pakar Pendiagnosa Penyakit dan

Hama Pada Tanaman Kakao Berbasis Android”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana merancang dan

membangun aplikasi system pakar pendiagnosa penyakit dan hama pada tanaman

kakao menggunakan metode Forward Chaining”?.

1.3 TujuanPenelitian

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian saat ini yaitu merancang dan

membangun aplikasi system pakar pendiagnosa penyakit dan hama pada tanaman

kakao berbasis Android.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Bagi Dunia Akademik

Sebagai bahan referensi bagi civitas akademik khususnya pada Fakultas

Teknik Komputer Universitas Cokroaminoto Palopo dalam melakukan penelitian

dan mengembangkan teknologi informasi khususnya dalam perancangan sebuah

aplikasi android.

b. Bagi Petani

Memberikan kemudahkan bagi masyarakat terutama para petani kakao

dalam mencari informasi tentang hama dan penyakit yang sering dijumpai pada

tanaman kakao sekaligus mengetahui solusi apa yang cocokditerapkan dan

meminimalisir waktu dalam mengetahui penyakit yang terjangkit pada tanaman

kakao.

c. Bagi Penulis

Merupakan studi kasus yang baru dalam merancang sebuah sistem

informasi berbasis android sebagai aplikasi dari ilmu yang diperoleh selama

duduk di bangku kuliah dan sebagai pembekalan dalam menghadapi dunia kerja

yang sarat dengan teknologi informasi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

Kajian teori merupakan kumpulan teori yang penulis ambil dari berbagai

sumber sebagai referensi dari penelitian yang sedang penulis lakukan.

1. Rancang Bangun

Kata "desain" adalah kata kerja dari "desain", melatih segala sesuatu

(sebelum bertindak, atau melakukan sesuatu) atau perencanaan. Sedangkan design

adalah kata benda yang artinya proses, tindakan. Sedangkan “desain” dapat

dikatakan sebagai sebuah bangunan atau mendesain sebuah gedung (Pusat Bahasa

Depdiknas, 2008).

Perancangan adalah serangkaian prosedur untuk menerjemahkan hasil

analisis suatu sistem ke dalam bahasa pemrograman untuk menggambarkan

secara detail bagaimana komponen sistem tersebut diimplementasikan.

Sedangkan yang dimaksud dengan membangun atau membangun suatu sistem

adalah kegiatan membuat baru atau mengganti atau memperbaiki sistem yang

sudah ada baik seluruhnya maupun sebagian. (Pressman, 2002).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perancangan sistem

merupakan kegiatan menerjemahkan hasil analisis ke dalam suatu paket perangkat

lunak kemudian membuat sistem atau menyempurnakan sistem yang ada.Sistem

Hayadi dan Rukun (2016), menyatakan bahwa sistem adalah suatu

kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu daerah

dan mempunyai barang-barang penggerak, contoh umum seperti Negara. Negara

merupakan kumpulan dari beberapa unsur kesatuan lainnya seperti provinsi yang

saling berhubungan membentuk suatu negara yang penggeraknya adalah

masyarakat yang bertempat tinggal di negara tersebut.

Kata "sistem" banyak digunakan dalam percakapan sehari-hari, dalam

forum diskusi dan dalam dokumen ilmiah. Kata ini digunakan untuk banyak hal,

dan dalam banyak bidang juga, sehingga maknanya bisa bervariasi. Dalam

pengertian secara umum, menurut beberapa ahli, yang dimaksud dengan sistem

adalah sekelompok elemen yang terintegrasi dan bekerja sama untuk mencapai

suatu tujuan. Jadi yang dimaksud dengan sistem bisa dalam bentuk apapun dan
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dimana saja. Sistem merupakan kumpulan / kelompok / setiap komponen fisik

yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk

mencapai suatu tujuan tertentu.Sistem Pakar

Pada dasarnya sistem pakar diterapkan untuk mendukung aktivitas

pemecahan masalah. Beberapa aktivitas pemecahan yang dimaksud Antara lain :

pembuatan keputusan, pemaduan pengetahuan, pembuatan desain, perencanaan,

prakiraan, pengaturan, pengendalian diagnosis, perumusan, penjelasan pemberian

nasihat dan pelatihan.

a. Definisi Sistem Pakar

Sistem pakar merupakan cabang dari Artificial Intelligence (AI) yang

dikembangkan pada pertengahan 1960-an. Sistem pakar berasal dari istilah sistem

pakar berbasis pengetahuan, yaitu sistem yang menggunakan pengetahuan

manusia di mana pengetahuan tersebut dimasukkan ke dalam komputer dan

kemudian digunakan untuk memecahkan masalah yang terjadi. biasanya

membutuhkan keahlian atau keahlian manusia.

Sistem pakar sebagai kecerdasan buatan, menggabungkan pengetahuan

dan fakta-fakta serta teknik penelusuran untuk memecahkan permasalahan yang

secara normal memerlukan keahlian dari seorang pakar. Penalaran sistem pakar

merupakan teknik umum dalam menyelesaikan masalah, digunakan bila suatu

algoritma tidak cukup atau hanya penalaran yang memungkinkan untuk solusi

tersebut. Ketidak pastian dapat dianggap sebagai suatu kekurangan informasi

yang memadai untuk membuat suatu keputusan (Kusuma, 2016).

b. Bentuk Sistem Pakar

Sistem pakar memiliki 4 bentuk yang dinyatakan oleh Dadi, R.E (2017)

yaitu sebagai berikut:

1) Berdiri sendiri. Sistem pakar jenis ini merupakan software yang berdiri sendiri

tidak tergabung dengan software yang lainnya.

2) Tergabung, sistem pakar jenis ini merupakan bagian program yang

terkandung didalam suatu algoritma (konvensional), atau merupakan program

di mana didalamya memanggil algoritma suburtin lain (konvensional).
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3) Menghubungkan ke software lain. Bentuk ini biasanya merupakan sistem

yang menghubungkan ke suatu paket program tertentu, misalnya dengan

DBMS (Database Management System).

4) Sistem mengabdi. Sistem pakar merupakan bagian dari komputer khusus yang

dihubungkan dengan suatu fungsi tertentu. Misalnya sistem pakar yang

digunakan untuk membantu menganalisis data radar.

c. Konsep Dasar Sistem Pakar

Konsep dasar sistem pakar dapat didefenisikan oleh Dadi, R.E (2017),

sebagai unsur seperti kepakaran, pakar, pengalihan kepakaran, inferensi, atauran

dan kemampuan menjelaskan.

d. Tahapan Pembuatan Sistem Pakar

Dalam mengembangkan sistem pakar ada 5 (lima) tahapan yang harus

dilakukan menurut Dadi, R.E (2017), yaitu :

1) Identifikasi

Tahapan identifikasi merupakan tahapan untuk menganalisa permasalahan

yang ada. Ditentukan batasan masalah yang akan dianalisa, sistem pakar yang

terlibat, sumber daya yang diperlukan dan tujuan yang akan dicapai.

2) Konseptualisasi

Tahapan konseptualisasi merupakan tahapan di mana pengetahuan dan

pakar menentukan konsep yang kemudian dikembangkan menjadi suatu sistem

pakar. Dari konsep tersebut unsur – unsur yang terlibat akan dirinci dan dikaji

hubungan antara unsur serta mekanisme pengendalian yang diperlukan untuk

mencapai sebuah solusi yang terbaik.

3) Formalisasi

Tahapan formalisasi merupakan tahapan di mana hubungan antara unsur –

unsur digambarkan dalam bentuk format yang biasa digunakan dalam sistem

pakar. Tahap ini juga menentukan alat pembangunan sistem, teknik inferensi dan

struktur data yang digunakan pada sistem pakar.

4) Implementasi

Tahapan implementasi merupakan tahap yang sangat penting karena

disinilah sistem pakar yang dibuat akan diterapkan dalam bentuk program

komputer.
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5) Pengujian

Tahapan pengujian merupakan tahap di mana sistem akan dipakai dan

diuji keakuratannya serta kinerja sistemnya, sehingga didapat hasil yang efisien.

e. Perbandingan Pakar dan Sistem Pakar

Seorang pakar dengan system pakar mempunyai banyak perbedaan

perbandingan kemampuan antara seorang pakar dengan sebuah system pakar.

Perbandingan kemampuan antara seorang pakar dengan system pakar disajikan

pada Tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan Pakar dan Sistem Pakar
No Pakar Manusia Sistem Pakar

1 Memiliki waktu yang terbatas karena
manusia membutuhkan waktu istirahat

Waktu tidak terbatas karena dapat
digunakan kapanpun

2 Tempat akses bersifat lokal pada suatu
tempat saja di mana pakar berada

Dapat digunakan di berbagai tempat

3 Pengetahuan bersifat variabel dan dapat
berubah tergantung situasi

Pengetahuan bersifat konsisten

4 Kecepatan untuk menemukan solusi
bervariasi

Kecepatan untuk memberikan solusi bersifat
konsisten

5 Biaya yang diperlukan untuk konsultasi
sangat mahal

Biaya yang diperlukan untuk konsultasi
lebih murah.

Sumber: Sutojo (dalam Hayadi dan Rukun, 2016:10).

Perbandingan sistem pakar yang tercantum dalam tabel menunjukkan

bahwa sistem pakar memiliki beberapa keunggulan dibandingkan pakar manusia.

Sistem pakar mempunyai waktu yang tidak terbatas karena disimpan dalam

aplikasi sistem pakar yang telah dibuat, sehingga dapat dilihat kembali kapanpun

dan dimanapun pengguna berada.

Ilmunya konsisten dan tidak berubah, yang dimaksud konsisten disini

yaitu sistem pakar memberikan solusi atau memberikan informasi berdasarkan

apa yang diinputkan pertama kali oleh admin dan tidak akan berubah kecuali ada

pembaruan data pada sistem. Biaya yang dikeluarkan untuk mengakses sistem

pakar lebih murah daripada bertemu langsung dengan pakar. Sistem pakar yang

dibangun tidak lepas dari pakar atau pakar itu sendiri.
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2. Pendiagnosa Penyakit dan Hama

a. Diagnosa

Definisi diagnosis secara umum adalah kepastian suatu penyakit

berdasarkan gejala yang terlihat, atau proses mengidentifikasi suatu penyakit

tanaman melalui gejala dan tanda P (H): Probabilitas hipotesis JP (E): Probabilitas

bukti E yang khas penyakit termasuk faktor terkait lainnya. dengan proses

penyakit. Diagnosis penyakit yang benar diperlukan untuk merekomendasikan

tindakan pengendalian yang tepat dan juga diperlukan dalam survei penyakit

tanaman. Dalam hal ini diagnosis dilakukan untuk mengetahui jenis penyakit dan

hama penyebab penyakit.

Diagnosis penyakit tanaman dan identifikasi penyebab pada tanaman yang

memiliki nilai ekonomis tinggi, sehingga diperlukan penggunaan yang lebih

akurat. Hal ini dapat dicapai melalui isolasi patogen dan prosedur seleksi dan, jika

perlu, konfirmasi pengujian pada tanaman kakao.

b. Penyakit

Ashar (2015) menyatakan bahwa suatu tumbuhan dikatakan sakit jika

terjadi perubahan pada seluruh atau sebagian organ tumbuhan yang menyebabkan

terganggunya aktivitas fisiologis sehari-hari. Singkatnya, penyakit tanaman

adalah penyimpangan dari kondisi normal.

Kesimpulan dari pernyataan tersebut adalah bahwa tumbuhan dapat

dikatakan sehat atau normal apabila dapat menjalankan fungsi fisiologis dengan

baik, seperti pembelahan dan perkembangan sel, penyiapan air dan unsur hara

fotosintesis dan lain-lain. Gangguan pada proses fisiologis atau fungsi tanaman

dapat menyebabkan penyakit, Rukmana dan Saputra (dalam Ashar, 2015: 15)

menyatakan bahwa penyakit tanaman adalah sesuatu yang menyimpang dari

kondisi normal, cukup jelas, menimbulkan gejala yang terlihat, menurunkan

kualitas atau nilai ekonomis, dan bersifat hasil interaksi yang lama.

Berikut ini merupakan beberapa penyakit tanaman kakao diantaranya :

1) Busuk Buah Kakao

Penyakit busuk buah disebabkan oleh adanya jamur Phytophthora

palmivora. Penyakit ini ditandai dengan adanya bercak coklat tua dengan batas

yang jelas, serangan biasanya dimulai dari ujung atau pangkal buah,
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perkembangan bercak coklat cukup cepat sehingga dalam beberapa hari seluruh

permukaan buah menjadi busuk. , basah dan coklat kehitaman. Dalam kondisi

lembab, akan muncul bubuk putih di permukaan buah. Serbuk ini merupakan

spora Phytophthora palmivora yang sering bercampur dengan jamur sekunder.

2) Kanker Batang Kakao

Penyakit kanker batang adalah cendawan Phytophthora palmivora dan

sering terjadi pada saat peralihan musim kemarau ke musim hujan. Gejala awal

berupa bercak kecil pada cabang, kemudian melebar dan basah karena

mengeluarkan blendok/lendir. Kemudian cendawan masuk ke batang serta

berubah menjadi coklat tua dan pohon akan mati.

3) Penyakit Antraknose Colletotrichum

Anthracnose colletotrichum merupakan penyakit yang menyerang batang,

polong dan tangkai daun, akibat serangannya adalah perkecambahan biji

terganggu, terkadang pada bagian yang terserang tidak menunjukkan gejala.

Gejala hanya muncul bila kondisi yang menguntungkan untuk perkembangan

jamur, tulang daun pada permukaan bawah tanaman biasanya terkena menebal

dengan warna kecoklatan, pada batang akan muncul bercak hitam berupa duri

jamur yang merupakan ciri khas jamur penyebab antraknosa .

4) Penyakit Vascular Streak Dieback

Penyakit Vascular Streak Dieback menginfeksi pucuk dan cabang kakao,

tetapi gejalanya hanya terlihat pada daun yang tampak seperti klorotik dan dapat

berkembang sebagai gejala khas bercak hijau dengan latar belakang kuning. Pada

tanaman tua gejala pada daun sering dijumpai pada bagian tengah cabang,

sedangkan pada tanaman muda gejala dapat terjadi pada daun manapun. Selain

gejala di atas, terjadi juga perubahan warna jaringan pembuluh pada bekas daun

segar yang gugur, lentisel pada kulit di daerah daun yang gugur, dan tunas ketiak

mulai tumbuh. Nekrosis di antara tulang-tulang daun terminar tampak menyerupai

gejala kekurangan kalsium. Selain itu, goresan coklat terlihat pada cabang yang

terinfeksi, saat cabang ini terbelah secara longitudinal.

5) Penyakit Jamur Upas

Penyakit jamur upas merupakan salah satu jenis jamur yang merupakan

penyakit utama yang menyerang tanaman kakao dan dialami oleh hampir semua
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petani kakao. Penyebab utama penyakit ini adalah kebersihan taman yang tidak

memadai dan pemangkasan yang minim. Pemeriksaan pertama dilakukan di

bagian bawah cabang dan ranting, jamur pertama-tama membentuk miselium tipis

dan berkilau seperti sutra atau perak, sangat mirip dengan sarang laba-laba.

Pada fase ini jamur belum masuk ke dalam jaringan kulit, jamur

kemudian membentuk kerak yang berwarna merah jambu seperti warna ikan

salem, kerak tersebut terdiri atas lapisan basidia, kulit cabang dibawah kerak

menjadi busuk, jamur akan berkembang terus dan akan membentuk piknidia yang

berwarna merah tua dan biasanya terdapat pada sisi yang lebih kering, Pada

bagian ujung dari cabang yang sakit, daun-daun layu mendadak dan banyak yang

tetap melekat pada cabang, meskipun sudah kering.

6) Penyakit Kelayuan Pentil

Penyakit Kelayuan Pentil adalah Penyakit layu (wilt disease) pada

tanaman dapat disebabkan oleh faktor biotik yaitu bakteri sehingga disebut layu

bakteri (Pseudomonas solanacearum) atau oleh jamur/cendawan yang disebut

penyakit layu Fusarium (Fusarium oxysporum).Selain karena penyakit biotik,

kelayuan pada tanaman juga dapat disebabkan karena faktor abiotik (kekurangan

air).Pengenalan gejala kelayuan pada tanaman dan ciri-ciri khususnya harus

diketahui para petani.

7) Penyakit Akar

Penyakit Akar adalah ada tiga macan jenis penyakit akar diantaranya :

penyakit akar merah, penyakit akar coklat dan penyakit akar putih. Gejala diatas

tanah dari ketiga jenis penyakit akar ini adalah sama. Mula-mula daun menguning,

layu dan akhirnya gugur, kemudian diikuti oleh kematian tanaman, untuk

mengetahui patogennya dengan tepat harus melalui pemeriksaan akar.

Penyakit akar merah disebabkan oleh jamur Ganoderma Pseudoforeum

(Wakef) Ov. et Stein. Penularannya dengan kontak akar sakit dengan tanaman

yang sehat, Penyakit akar coklat disebabkan oleh jamur Phellinus Noxius Corner.

Penularannya dengan kontak akar sakit dengan tanaman yang sehat akan tetapi

sangat lambat. penyakit akat putih disebabkan oleh jamur Fomes Lignosus

Kloffzch. Penularannya dengan perantara (Handika Rahman, 2016).
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c. Hama

Hama adalah semua hewan yang mengganggu dan merugikan tumbuhan

yang dapat dibudidayakan oleh manusia. Hama bisa dikatakan sebagai hewan

pengganggu. Tanaman yang diganggu disebut hama tanaman. Hama dan pada

tanaman kakao memiliki dua bagian yaitu hama utama dan hama non utama.

Hama utama merupakan hama yang proses serangannya paling banyak ditemukan

pada tanaman kakao di Asia Tenggara dan Indonesia. Bagian tumbuhan yang

terganggu tidak hanya satu bagian tetapi juga seluruh bagian. Kerugian yang

ditimbulkan oleh hama memiliki rentang yang luas, dari yang tidak signifikan

hingga yang dapat menggagalkan tanaman. Besar atau besarnya kerugian yang

diderita dapat dipengaruhi oleh jenis OPT.

Hama utama yang menjadi paling utama dalam menyerang tanaman kakao adalah

sebagai berikut :

1) Penggerek Buah Kakao (Conopomorpha cramerella)

Hama ini merupakan hama utama pada tanaman kakao di Asia Tenggara

dan Indonesia. Pada perkebunan kakao di Indonesia, hama ini pada awalnya hanya

di beberapa tempat. Hama yang menyerang pada perkebunan kakao dinyatakan

telah bebas dikendalikan dengan cara eradikasi tanaman pada tahun 1989. Buah –

buah yang diserang adalah buah-buah besar yang panjangnya lebih dari 8 cm.

Bahkan ditemukan juga pada buah – buah yang berukuran lebih pendek. Semakin

banyak buah – buah yang berukuran panjang lebih dari 8 cm tersedia di lapangan,

atau pada musim buah besar maka tingkat serangan hama ini lebih ringan.

Sedangkan pada populasi buah kecil (musim trek) tingkat serangan akan lebih

berat.

2) Kepik Penghisap Buah Kakao (Helopeltis Sp.)

Buah kakao yang terserang hama ini akan memiliki bercak cekung dengan

warna cokelat kehitaman dan ukurannya sekitar 2 hingga 3 mm, biasa nya bercak

itu berada pada ujung buah. Buah yang terserag hama ini kemudian akan kering

dan mati, apabila hama ini menyerang ranting atau pucuk daun maka daun serta

ranting akan layu, kering kemudian meranggas. Pengendalian hama ini dapat

dilakukan dengan cara menyemprotkan insektisida, melepaskan predator alaminya

yaitu semut hitam.
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3) Penggerek Batang dan Cabang (Squamura sp.)

Penggerek batang adalah hama utama pada tanaman kakao yang

menyerang pada batang atau cabang dengan cara menggerek batang kakao sampai

ke jaringan pengangkut.

d. Kakao

Kakao merupakan tumbuhan berbentuk pohon dimana bijinya digunakan

sebagai produk olahan yang dikenal dengan coklat. Habitat asli tanaman kakao

adalah hutan tropis dengan pohon rindang tinggi, curah hujan tinggi, temperatur

relatif sama sepanjang tahun, dan kelembaban tinggi relatif konstan. Warna buah

kakao sangat bervariasi, tetapi pada dasarnya hanya ada dua warna. Bila buah

muda berwarna hijau atau agak putih, bila sudah matang akan menguning.

Sedangkan buah yang masih muda saat masih muda berwarna merah, setelah

matang berwarna jingga (Gede, 2017).

Berdasarkan daerah asalnya kakao tumbuh dibawah naungan pohon –

pohon yang tinggi. Habitat seperti ini masih dipertahankan dalam budidaya kakao

dengan menanam pohon pelindung. Kakao mutlak membutuhkan naungan sejak

tanam sampai umur 2-3 tahun. Tanaman ini juga tidak tahan angin kencang

sehingga tanaman pelindung (penaung) dapat berfungsi sebagai penahan angin.

e. Jenis Kakao

Tanaman kakao terdiri dari 2 jenis, yang dibedakan berdasarkan warna

bijinya, putih termasuk dalam kelompok Criollo, sedangkan benih tanaman ungu

termasuk dalam kelompok Foraster. Walaupun jenis tumbuhannya cukup banyak,

secara umum kakao dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu: :

a. Criello

1) Criello Amerika Tengah

2) Criello Amerika Selatan

b. Forastero

1) Forastero Amazone

2) Trinitario (merupakan hybrid Criolladon dan Farestero)

Berdasarkan penjelasan diatas pembagian tanaman kakao berdasarkan biji

dibagi menjadi 2 tipe yaitu Criello dan Forestero, pembagian tersebut didasarkan
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pada banyaknya jumlah tanaman yang pernah dikembangkan. Pembagian tanaman

kakao berkualitas unggul.

Adapun 2 jenis kakao yang paling banyak di dapatkan di daerah Luwu

Utara khususnya daerah Malangke Barat Desa Tolada Kecamatan Luwu Utara

seperti :

a. Kakao Klon Sulawesi 1

Kakao Klon Sulawesi 1 mempunyai potensi produksi sebesar 1,8 – 2,5

ton/ha/tahun.

b. Kakao Klon MCC 02 (Klon 45).

Kakao PKS 02 atau Klon 45 memiliki potensi produksi 1,8 - 2,75 ton / ha /

tahun, dan tidak menghasilkan buah secara berkelompok, tetapi tersebar di

beberapa bagian tanaman serta memiliki ukuran buah dan buncis yang lebih besar.

Tidak hanya itu, kakao ini memiliki perbedaan lain dengan kakao klon Sulawesi 1

dimana 45 biji dapat diperoleh dalam satu buah.

3. Android

“Android adalah aplikasi sistem operasi untuk telepon seluler yang

berbasis Linux. Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang

untuk menciptakan aplikasi mereka sendiri untuk digunakan oleh bermacam

piranti bergerak” Nazaruddin (dalam Sulihati, 2016:18).

a. Kelebihan Android

Adapun kelebihan android, yaitu :

1) Switching dan multitasking yang lebih baik. Android sangat mendukung

multitasking aplikasi, kini hal tersebut kembali ditingkatkan. Dalam

Honeycomb penggguna dapat dengan mudah berpindah aplikasi hanya

dengan menyentuh sebuah icon pada system bar.

2) Kapasitas yang lebih baik untuk beragam widget Kapabilitas terhadap

beragam widget dijanjikan bakal makin memanjakan para penggunanya.

Contohnya widget untuk email gmail yang dipamerkan google, pengguna

tidak perlu membuka aplikasi gmail untuk melihat isi di dalamnya.

3) Peningkatan kemampuan copy-paste Beberapa seri Android terdahulu

memang sudah bisa melakukan copy-paste, namun beberapa pengguna

masalah pemilihan teks yang agak sulit. Kini hal tersebut coba diselesaikan,
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selain copy-paste google juga menambah share it pada teks yang diseleksi.

4) Browser Chrome lebih cepat. Ada satu fitur yang hilang dalam browser

chrome yang diletakkan pada Android terdahulu, kemampuan tab chrome

yang ada di honeycomb kini dapat melakukan hal tersebut. Selain itu

pengguna juga bisa mensinkronisasi antara browser di ponsel dengan chrome

yang ada di komputer.

5) Notifikasi yang mudah terdengar. Dengan layar yang lebih besar, otomatis

membuat google lebih leluasa menempatkan notifikasi pada layar.

6) Peningkatan Drag and Drop serta Multitouch. Ukuran layar yang lebih besar,

menuntut google untuk meningkatkan kemampuan multitouch di dalam

Android, tak terkecuali fitur drag and drop. Pada demo yang ditayangkan,

pengguna bisa melakukan drag and drop untuk memindahkan email di dalam

aplikasi gmail.

b. Kekurangan Android

Adapun kekurangan Andorid, yaitu :

1) Koneksi Internet yang terus menerus. Kebanyakan ponsel Android

memerlukan koneksi internet yang simultan atau terus menerus aktif, itu

artinya anda harus siap berlangganan paket GPRS yang sesuai dengan

kebutuhan dan baterai yang boros karena GPRS yang terus menyala.

2) Aplikasi di ponsel android memang bisa di dapatkan dengan mudah dan

gratis, namun konsekuensinya di setiap aplikasi tersebut, akan selalu ada

iklan yang terpampan.

4. Android Studio

“Android Studio adalah sebuah IDE yang bisa digunakan untuk

pengembangan aplikasi Android, dan dikembangkan oleh Google” (Ardiansyah,

Wibowo, dan Putra, 2015:2).

Android Studio merupakan pengembangan dari Eclipse IDE, dan dibuat

berdasarkan IDE Java popular, yaitu Intellij IDEA. Android Studio direncanakan

untuk menggantikan Eclipse ke depannya sebagai IDE resmi untuk

pengembangan aplikasi Android. Peluncuran Android Studio ini di umumkan oleh

Google pada 16 mei 2013 pad event Google I/O Conference untuk tahun 2013.
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Sebagai pengembangan dari Eclipse, Android Studio mempunyai banyak

fitur – fitur baru disbanding kan dengan Eclipse IDE. Berbeda dengan Eclipse

yang menggunakan Ant, Android Studio menggunakan Gradle sebagai build

environment. Fitur – fitur lainnya adalah sebagai berikut :

a. Menggunakan Gradle – based build system yang fleksibel.

b. Bisa men-build multiple APK

c. Template support untuk Google Services dan berbagai macam tipe perangkat.

d. Layout editor yang lebih bagus.

e. Built-in support untuk Google Cloud Platform, sehingga mudah untuk

integrasi dengan Google Cloud Messaging dan App Engine.

f. Import library langsung dari Maven repository

5. Android Virtual Device (AVD)

Android Virtual Device (AVD) adalah konfigurasi emulator yang

memungkinkan Anda model perangkat yang sebenarnya dengan mendefinisikan

hardware dan software pilihan untuk ditiru oleh Emulator Android.

6. Java

Java adalah bahasa pemrograman multi-platform dan multi-perangkat.

Setelah Anda menulis program di Java, Anda dapat menjalankannya di hampir

semua komputer dan perangkat lain yang mendukung Java, dengan sedikit atau

tanpa perubahan kode. Aplikasi berbasis Java ini dikompilasi menjadi p-code dan

dapat dijalankan dengan Java Virtual Machine. Fungsionalitas Java ini dapat

berjalan pada platform sistem operasi yang berbeda karena sifatnya yang umum

dan tidak spesifik.

Java dan Android memiliki hubungan yang sangat penting karena aplikasi

android ditulis dalam bahasa pemrograman java. Cara kerja bahasa pemrograman

Java dan Android, yaitu alat di Android SDK yang mengompilasi kode bersama

dengan file data dan resource ke dalam paket android, file arsip dengan

akhiran .apk. Semua kode dalam file .apk dianggap sebagai aplikasi, dan file

tersebut adalah file yang digunakan oleh perangkat android untuk menginstal

aplikasi.
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7. Basis Data (Database)

Basis data (database) merupakan kumpulan/koleksi data yang

terorganisasi yang disimpan di tempat penyimpanan komputer (biasanya bersifat

permanen), dan dirancang dan diorganisasi sedemikian rupa sehingga mudah

dicari, diakses, dan dirancang dan diorganisasi sedemikian rupa sehingga mudah

dicari, diakses, dan dimanipulasi (diubah, ditambahi, serta dihapus) oleh

pengguna. Data-data tersebut mengkin berupa teks, angka-angka, maupun grafik,

dan di masa kini, pengertian data (sesuai yang diakomodasi oleh Oracle Corp)

bisa diperluas menjadi selain tipe-tipe data yang telah disebutkan suara, gambar,

foto, serta video.

Sejak awal ditemukannya pada sekitar tahun 1950-an di Amerika Serikat,

basis data sangat penting di industri. Dalam hal ini, basis data pemerintah-

pemerintah, militer, serta industri sering kali sangat terbatas penggunanya dan

membutuhkan seseorang yang ahli dalam pengelolaannya. Orang-orang yang

memiliki keterampilan mengolah seperti ini sering dinamai sebagai database

administrator (DBA) atau administrator basis data.

a. Basis data manajemen sistem (BDMS)

Basis data secara fisik tidak dilakukan oleh pemakai secara langsung,

tetapi ditangani oleh sebuah perangkat lunak atau sistem yang khusus atau spesifik.

Sistem ini yang akan menentukan bagaimana data diorganisasi, disimpan, diubah

dan diambil kembali disamping itu sistem ini juga menerapkan mekanisme

pengaman data, pemakaian data secara bersama, pemaksaan keakuratan atau

konsistensi data dan sebagainya. Perangkat lunak yang termasuk DBMS misalnya

dBase II+, dBase IV, FoxBase, RBase, MS-Access dan Borland- Paradox atau

Borland-Interbase, MS-SQL Server, CA-Open Ingres, Oracle, Informix dan

Sybase.

b. Tujuan basis data

Basis data pada prinsipnya ditujukan untuk pengaturan data agar terdapat

kemudahan dalam pengambilan kembali data tersebut. Berikut ini terdapat

beberapa tujuan dari basis data diantaranya yaitu:

1) Kecepatan dan kemudahan (speed);

2) Efisiensi ruang penyimpanan (space);
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3) Keakuratan (accuracy);

4) Ketersediaan (avaibility);

5) Kelengkapan (completeness);

6) Keamanan (security);

7) Kebersamaan (sharability);

c. Pengguna basis data

Pengguna basis data yang dibedakan berdasarkan cara mereka berinteraksi

terhadap sistem diantaranya yaitu:

1) Programmer Aplikasi (Application Programmer)

Pemakai yang berinteraksi dengan basis data dengan menggunakan Data

Manipulation Language (DML) untuk membuat aplikasi dengan menggunakan

Data Manipulation Language (DML) untuk membuat aplikasi dengan

menggunakan bahasa pemrograman.

2) Pengguna Khusus (Specialized User)

Pemakai yang membuat program aplikasi basis data untuk keperluan

tertentu atau khusus.

3) Pengguna Mahir (Casual User)

Pemakai yang berinteraksi dengan sistem tanpa membuat model program.

4) Pengguna Umum (Narve User)

Pemakai berinteraksi dengan aplikasi basis data yang telah dibuat atau

disediakan oleh sistem.

d. Xampp

Xampp merupakan perangkat lunak bebas, yang mendukung banyak

sistem operasi merupakan kompilasi dari beberapa program. Maka dapat

disimpulkan bahwa xampp adalah sebuah media untuk membantu pembuatan

aplikasi dengan berbagai macam peralatan pembantu didalamnya.

e. MySQL

MySQL adalah database. Menurut Connolly dan Begg (2010), SQL

merupakan contoh bahasa berbasis transformasi atau bahasa yang dirancang

menggunakan relasi untuk mengubah data masukan menjadi data keluaran yang

dibutuhkan.
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8. Mesin Inferensi Forward Chaining

Mesin Inferensi adalah bagian dari sistem pakar yang membuat penalaran

dengan menggunakan isi daftar aturan berdasarkan pola tertentu. Selama proses

konsultasi, mesin inferensi menggunakan strategi kombinasi rantai maju dan

rantai mundur. Mesin inferensi bertindak sebagai otak dari sistem pakar.

Mesin inferensi digunakan untuk memandu proses penalaran suatu kondisi,

berdasarkan basis pengetahuan yang tersedia. Pada mesin inferensi terdapat

proses untuk memanipulasi dan mengarahkan aturan, model dan fakta yang

disimpan dalam basis pengetahuan untuk mencapai solusi atau kesimpulan.

Dalam prosesnya, mesin inferensi menggunakan strategi penalaran dan strategi

kontrol.

Metode Forward Chaining adalah metode pencarian atau teknik pelacakan

ke depan yang dimulai dengan informasi yang ada dan penggabungan rule untuk

menghasilkan suatu kesimpulan atau tujuan.

Forward chaining adalah teknik pencarian yang dimulai dengan fakta

yang diketahui, kemudian mencocokkan fakta – fakta tersebut dengan bagian IF

dari rules IF_THEN. Bila ada fakta yang cocok dengan bagian IF, maka rule

tersebut dieksekusi. Bila sebuah rule dieksekusi, maka sebuah fakta baru

ditambahkan ke dalam database. Setiap rule hanya boleh dieksekusi sekali saja

Menurut Sutojo (dalam Hayadi dan Rukun, 2016:10).

Tipe sistem yang sering dapat dicari dengan forward chaining :

a. Sistem yang dipresentasikan dengan satu atau beberapa kondisi.

b. Untuk setiap kondisi, sistem mencari rule-rule dalam knowledge base untuk

rule-rule yang berkorespondensi dengan kondisi dalam bagian IF.

c. Setiap rule dapat menghasilkan kondisi baru dari konklusi yang diminta pada

bagian THEN. Kondisi baru ini ditambahkan ke kondisi lain yang sudah ada.

d. Setiap kondisi yang ditambahkan ke sistem akan di proses. Jika ditemui suatu

kondisi baru dari konklusi yang diminta, sistem akan kembali ke langkah 2

dan mencari rule-rule dalam knowledge base kembali. Jika tidak ada konklusi

baru sesi ini berakhir.
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Contoh :

Terdapat 10 aturan yang tersimpan dalam basis pengetahuan yaitu yang

dinamakan dengan tabel keputusan metode forward chaining.

Tabel 2. Keputusan Forward Chaining
Kode Rule Aturan

R1 If A And B Then C

R2 If C Then D

R3 If A And E Then F

R4 If A Then G

R5 If F And G Then D

R6 If G And E Then H

R7 If C Then H Then I

R8 If I And A Then J

R9 If G Then J

R10 If J Then K

Sumber: Sutojo (dalam Hayadi dan Rukun, 2016:10).

Fakta awal yang diberikan hanya A dan E, ingin membuktikan apakah K

bernilai benar. Proses penalaran forward chaining terlihat pada gambar pohon

forward chaining di bawah :

Gambar 1. Proses pohon forward chaining

1) Perhitungan manual Forward Chaining

Berikut adalah beberapa gejala yang akan dilakukan dalam perhitungan

manual Forward Chaining

Tabel 3. Perhitungan gejala penyakit manual Forward Chaining

A
G

F

E

D

H

KJ

R4 R9 R10

R3
R5

R6

Fakta

Fakta
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Kode Gejala Nama Gejala
GP1 Bercak-bercak coklat kehitaman pada buah
GP2 Kulit batang agak belekuk
GP3 Sering terdapat cairan kemerahan
GP4 Lapisan dalam berwarna merah anggur
GP5 Bintik-bintik coklat pada daun muda
GP6 Ranting gundul berbentuk seperti sapu
GP7 Daun menguning dengan bercak-bercak hijau
GP8 Tampak 3 noktah berwarna coklat kehitaman
GP9 Garis-garis coklat pada jaringan kayu
GP10 Lentisel dari ranting semakin membesar
GP11 Nekrosis di antara tulang daun seperti kekurangan unsur cairan
GP12 Inefksi terjadi pada bagian bawah cabng dan ranting
GP13 Jamur mula-mula membentuk miselium tipis mengkilat
GP14 Jamur membentuk kerak berwarna merah jambu
GP15 Jamur membentuk pikridia berwarna merah tua
GP16 Daun menguning layu dan gugur
GP17 Gugur buah pada tanaman dapat mencapai 70-90% dari pentil yang tumbuh
Sumber: Hasil pengolahan data oleh penulis

Tabel 4. Tabel status resiko penyakit
Kode Penyakit Status Resiko
P1 Penyakit Busuk Buah
P2 Penyakit Kanker Batang
P3 Penyakit Antraknose Colletotrichum
P4 Penyakit Vascular Streak Dieback
P5 Penyakit Jamur Upas
P6 Penyakit Akar
P7 Penyakit Kelayuan Pentil
Sumber: Hasil pengolahan data oleh penulis

Tabel 5. Perhitungan gejala hama manual Forward Chaining
Kode Gejala Nama Gejala
GH1 Terdapat lubang masuk dan keluar larva
GH2 Buah sulit dibelah
GH3 Tidak terdapat rongga udara pada dalam bauh saat buah di goncangkan
GH4 Kulit buah berwarna kuning tidak merata dan masak belum waktunya
GH5 Perkembangan buah tidak normal
GH6 Bercak – bercak cekung warna coklat kehitaman
GH7 Mengakibatkan retak pada permukaan buah
GH8 Tidak normal
GH9 Dapat menurunkan produksi 50-60%
GH10 Batang terserang terapat frass
GH11 Kotakan larva pada lobang gerekan yang jatuh ketanah berwarna putih

menggumpal
Sumber: Hasil pengolahan data oleh penulis

Tabel 6. Tabel status resiko hama
Kode Hama Status Resiko

H1 PBK (Penggerek buah kakao)
H2 Kepik penghisap buah kakao
H3 Penggerek batang atau cabang kakao
Sumber: Hasil pengolahan data oleh penulis
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Tabel 7. Kode Rule dan Rule
Kode Rule Rule

R1 IF GP1 AND GP2 THEN P1
R2 IF GP3 AND GP4 AND GP5 THEN P2
R3 IF GP6 AND GP7 AND GP8 THEN P3
R4 IF GP9 AND GP10 AND GP11 AND GP12 AND GP13 THEN P4
R5 IF GP14 AND GP15 AND GP16 AND GP17 AND GP18 THEN P5
R6 IF GP19 AND GP20 AND GP21 THEN P6
R7 IF GP22 AND GP23

Sumber : Hasil pengolahan data oleh penulis

Keterangan :

1) Rule 1 memberikan kondisi jika terdapat kondisi GP1 dan GP2 maka

kesimpulan yang dapat diambil adalah P1.

2) Rule 2 memberikan kondisi jika terdapat kondisi GP3 dan GP4 dan GP5 maka

kesimpulan yang dapat diambil adalah P2.

3) Rule 3 memberikan kondisi jika terdapat kondisi GP6 dan GP7 dan GP8 maka

kesimpulan yang dapat diambil adalah P3.

4) Rule 4 memberikan kondisi jika terdapat kondisi GP9 dan GP10 dan GP11

dan GP12 dan GP13 maka kesimpulan yang dapat diambil adalah P4.

5) Rule 5 memberikan kondisi jika terdapat kondisi GP14 dan GP15 dan GP16

dan GP17 dan GP18 maka kesimpulan yang dapat diambil adalah P5.

6) Rule 6 memberikan kondisi jika terdapat kondisi GP19 dan GP20 dan GP21

maka kesimpulan yang dapat diambil adalah P6.

7) Rule 7 memberikan kondisi jika terdapat kondisi GP22 dan GP23 maka

kesimpulan yang dapat diambil adalah P7.

9. UnifiedModeling Language (UML)

a. Definisi Unified Modeling Language (UML)

Menurut Nugraha (2015:6) mengatakan 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 Tohari (2015:47) unified modeling language (UML) merupakan

rangkaian atau uraian sekelompok yang saling terkait dan membentuk sistem

secara teratur yang dilakukan atau diawasi oleh sebuah actor.
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Berdasarkan pendapat yang dikemukakan diatas dapat ditarik kesimpulan

bahwa unified modeling language (UML) adalah sebuah bahasa yang berdasarkan

grafik atau gambar untuk menvisualisasikan, menspesifikasikan, membangun dan

pendokumentasian dari sebuah sistem pengembangan perangkat lunak

berorientasi objek (object oriented programming).

UML biasanya diaplikasikan untuk:

1) Merancang perangkat lunak

2) Sarana komunikasi antara perangkat lunak dengan proses bisnis

3) Menjabarkan sistem secara rinci untuk analisa dan mencari apa yang

diperlukan sistem.

4) Mendokumentasikan sistem yang ada, proses-proses dan organisasinya.

b. Jenis-jenis diagram UML

1) Use Case Diagram

Use case adalah deskripsi fungsi dari sebuah sistem dari perspektif

pengguna. Use case bekerja dengan cara mendeskripsikan tipikal interaksi antara

pengguna sebuah sistem dipakai, use case diagram secara grafis menggambarkan

interaksi antara sistem eksternal dan pengguna. Dengan kata lain use case

diagram secara grafis mendeskripsikan siapa yang akan menggunakan sistem dan

dalam cara apa pengguna (user) mengharapkan interaksi dengan sistem itu. Use

case secara naratif digunakan untuk secara tekstual menggambarkan sekuensi

langkah-langkah dari setiap interaksi. simbol Use case dapat dilihat pada tabel 8

berikut :

Tabel 8. Simbol use case diagram
No Gambar Nama Keterangan

1 Actor
Menspesifikasikan himpunan peran yang
pengguna mainkan ketika berinteraksi
dengan Use case.

2 Dependency
Sehubungan di mana perubahan yang terdiri
pada suatu elemen mandiri (Independent)
akan mempengaruhi elemen yang
bergantung padanya elemen yang tidak
mandiri

3 Generalization

Hubungan di mana objek anak (descendent)
sebagai pelaku dan struktur berbagi perilaku
dan struktur data dari objek yang ada di
atasnya objek induk (ancestor).
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No Gambar Nama Keterangan

4 Include
Menspesifikasikan bahwa use case sumber
secara eksplisit.

5 Extend
Menspesifikasikan bahwa use case target
memperluas perilaku dari use case sumber
pada suatu titik yang diberikan.

6 Association
Menghubungkan antara objek satu dengan
objek lainnya.

7 System
Menspesifikasikanpaket yang menampilkan
system secara terbatas.

8 Use case
Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang
ditampilkan system yang menghasilkan
suatu hasil yang terukur bagi suatu actor.

9 Collaboration

Interaksi aturan-aturan dan elemen lain yang
bekerja sama untuk menyediakan perilaku
yang lebih besar dari jumlah dan elemen-
elemen (sinergi).

10 Note
Elemen fisik yang eksis saat aplikasi
dijalankan dan mencerminkan suatu sumber
daya komputasi.

Sumber: Nugraha (2015)

2) Class Diagram

Diagram ini memperlihatkan himpunan kelas-kelas, antarmuka-antarmuka,

kolaborasi-kolaborasi, serta relasi-relasi. Simbol diagram class diuraikan pada

tabel 9. Berikut :

Tabel 9. Simbol Class Diagram
No. Gambar Nama Keterangan

1 Generalization

Hubungan di mana objek anak (descendent)
berbagi perilaku dan struktur data dari
objek yang ada di atasnya objek induk
(ancestor)

2 Nary Association Upaya untuk menghindari asosiasi dengan
lebih dari 2 objek.

3 Class Himpunan dari objek-objek yang berbagi
atribut serta operasi yang sama.

4 Collaboration Ditampilkan system yang menghasilkan
suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor.

5 Realization Operasi yang benar-benar dilakukan oleh
suatu objek.
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No. Gambar Nama Keterangan

6 Dependency

Hubungan di mana perubahan yang terjadi
pada suatu elemen mandiri (independent)
akan mempengaruhi elemen yang
bergantung pada elemen yang tidak
mandiri.

7 Association Apa yang mengubungkan antara objek satu
dengan objek lainnya.

Sumber: Nugraha (2015)

3) Sequence Diagram

Secara grafis menggambarkan bagaimana objek berinteraksi dengan satu

sama lain melalui pesan pada sekuensi sebuah use case atau operasi. Simbol-

simbol sequence diagram dapat dilihat pada tabel 10 berikut :

Tabel 10. Simbol Sequence Diagram
No. Gambar Nama Keterangan

1 Lifeline Objek entity, antarmuka yang saling
berinteraksi.

2 Message
Spesifikasi dari antar objek yang memuat
informasi-informasi tentang aktifitas yang
terjadi.

3 Message
Spesifikasi dari antar objek yang memuat
informasi-informasi tentang aktifitas yang
terjadi.

4 Activation Menjalankan salah satu operation dari
participant.

Sumber: Nugraha (2015)

4) Activity Diagram

Secara grafis digunakan untuk menggambarkan rangkaian aliran aktivitas

baik secara proses bisnis maupun use case. Activity diagram dapat juga digunakan

untuk memodelkan action yang akan dilakukan saat sebuah operasi di eksekusi,

dan memodelkan hasil dari action tersebut. Simbol-simbol yang ada dalam

activity diagram dapat dilihat pada tabel 11 berikut:

Tabel 11. Simbol Activity Diagram
No Gambar Nama Keterangan

1 Activity
Memperlihatkan bagaimana masing-masing
kelas antarmuka saling berinteraksi satu sama
lain.

2 Action State dari sistem yang mencerminkan eksekusi
dari suatu aksi.

3 Initial State Bagaimana objek dibentuk atau diawali.
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No Gambar Nama Keterangan

4 Activity Final
State Bagaimana objek dibentuk dan dihancurkan.

5 Fork Node
Satu aliran yang pada tahap tertentu berubah
menjadi beberapa aliran.

Sumber: Nugraha (2015)

10. Pengujian Sistem

Pengujian adalah sekumpulan kegiatan yang terencana dan sistematis

untuk menguji atau mengevaluasi kebenaran yang diinginkan. Aktivitas pengujian

terdiri dari serangkaian atau serangkaian langkah yang dapat menempatkan desain

kasus uji tertentu. Metode pengujian perangkat lunak yang digunakan adalah

pengujian white box.

a. White Box Testing

Cholifah dkk. (2018: 208) menyatakan bahwa White Box Testing menguji

perangkat lunak baik dari segi desain maupun kode programnya apakah mampu

menghasilkan fungsi input dan output yang sesuai dengan spesifikasi yang

dibutuhkan.

Mustaqbal dkk. (2015: 33) menyatakan bahwa White Box Testing adalah

suatu cara menguji suatu aplikasi atau perangkat lunak dengan melihat modul

untuk dapat memeriksa dan menganalisis kode dari suatu program yang salah atau

tidak.

White Box Testing adalah pengujian yang didasarkan pada pengecekan

detail desain, dengan menggunakan struktur kendali dari rancangan program

prosedural untuk membagi pengujian menjadi beberapa kasus pengujian (Hidayat

dan Muttaqin, 2018: 27). Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa White

Box Testing adalah ujian dalam hal mengetahui bahasa pemrograman dan logika

yang ada di dalamnya. Untuk menghitung tingkat kompleksitas logika program

digunakan metode Cyclomatic Complexity (CC).

Pengujian pada suatu sistem tentu dibuat bagan alir program (flowchart) yang

didesain sebelumnya kemudian dipetakan ke dalam bentuk bagan alir kontrol

(flowgraph) yang nantinya memudahkan untuk penentuan jumlah region,

Cyclomatic Complexity (CC) dan Independent Path, jika jumlah region,

Cyclomatic Complexity (CC) dan Independent Path sama besar maka sistem
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dinyatakan benar, tetapi jika sebaliknya maka sistem masih memiliki kesalahan,

mungkin dari segi logikamaupun dari sisi lainnya.

Cyclomatic Complelexity (CC) dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

Dimana: V(G) = E – N + 2

E = jumlah edge pada flowgraph

N = Jumlah node pada flowgraph

Adapun istilah-istilah penting yang perlu diperhatikan pada saat pembuatan

flowgraph yaitu:

Tabel 12. SimbolWhite Box

No Nama Simbol Penjelasan

1 Node Lingkaran pada flowgraph yang menggambarkan
satu atau lebih perintah prosedural. Urutan proses
dan keputusan dapat dipetakan dalam satu node.

2 Edge
Tanda panah yang menggambarkan aliran kontrol.
Setiap node harus mempunyai tujuan node.

3 Region
Daerah yang dibatasi oleh node dan edge. Untuk
menghitung region daerah diluar flowgraph juga
harus dihitung.

4 Predicate
Node

Kondisi yang terdapat pada node dan mempunyai
karakteristik dua atau lebih edge darinya.

5
Cyclomatic
Complexcity

CC=E-N+2
Metric perangkat lunak yang menyajikan ukuran
kuantitatif dari kekompleksan logikal suatu program.
Cyclomatic Complexcity digunakan untuk mencari
jumlah path dalam suatu flowgraph.

6

Independent
Path

Jalur yang melintasi atau melalui dalam program
dimana sekurang-kurangnya terdapat proses perintah
yang baru atau kondisi yang baru. Dalam istilah
flowgraph, independent path harus bergerak
sekurang-kurangnya pada satu edge, dimana edge
yang akan dilewati tidak dapat dilewati edge sebelum
jalur tersebut didefinisikan.
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2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Hasil penelitian dibawah ini relevan dengan penelitian akan penulis

lakukan baik dari segi rancangan maupun objek penelitiannya meskipun

diterapkan pada sistem yang berbeda.

1. David Asker (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Penerapan Rantai

Maju pada Sistem Pakar Diagnosis Hama dan Penyakit Jagung”. Penelitian ini

bertujuan untuk menghasilkan perangkat lunak sistem pakar diagnosa hama dan

penyakit pada tanaman jagung untuk mengetahui jenis hama dan penyakit

dalam pencegahan dan pengendaliannya serta memberikan informasi kepada

pengguna untuk mengetahui informasi gejala penyakit yang baru ditemukan.

Metode yang digunakan adalah penelitian eksperimental. Hasil yang dapat

disimpulkan dari penelitian ini adalah adanya software sistem pakar untuk

diagnosa hama dan penyakit pada tanaman jagung untuk digunakan oleh

pembudidaya, masyarakat umum, dan pembudidaya baru yang akan menanam

jagung untuk mengetahui diagnosis yang tepat dalam penanganan yang di

software ini telah mengadopsi pengetahuan para ahli.

2. Febi Nur Salisah (2015) Penelitian ini berjudul “Sistem Pakar Penentuan Bakat

Anak Menggunakan Metode Forward Chaining”. Tujuan dibangunnya sistem

pakar ini adalah untuk dapat menyelesaikan masalah yang terjadi seperti ini,

dimana sistem pakar dapat digunakan karena sistem pakar merupakan sistem

yang menggunakan pengetahuan, fakta, dan teknik penalaran untuk pemecahan

masalah dan akan mentransfer keahlian pakar tersebut. kemampuan komputer.

Untuk mesin inferensi ini menggunakan metode forward chaining. Hasil

analisis menunjukkan bahwa sistem pakar ini membutuhkan 27 indikator, 83

variabel dan 33 aturan. Berdasarkan hasil eksperimen, sistem pakar ini berhasil

mengidentifikasi bakat anak.

3. Aptriani, Kurniawan, dan Wibowo (2017) dalam penelitian yang berjudul

“Penerapan Sistem Pakar Identifikasi Hama dan Penyakit serta Metode

Pengendalian Tanaman Kakao Berbasis Android” Penelitian ini bertujuan untuk

membangun aplikasi sistem pakar untuk memberikan informasi identifikasi

hama dan penyakit. dan metode pengendalian hama. pada tanaman kakao

berbasis android. Metode yang dapat digunakan adalah Teorema Bayes, dimana
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metode ini mampu menyelesaikan masalah ketidakpastian rumus perhitungan,

dan metode ini lebih sederhana dibandingkan dengan metode lainnya. Hasil

yang diperoleh adalah dibangunnya aplikasi sistem pakar untuk identifikasi

hama dan penyakit serta cara pengendaliannya pada tanaman kakao dengan

metode teorema Bayes berbasis Android.

4. Siti Nurajizah (2018) penelitian ini berjudul “Sistem Pakar Berbasis Android

untuk Mendiagnosis Penyakit Kulit Kucing Menggunakan Metode Forward

Chaining”. Hal yang paling sering dikeluhkan pemeliharaan kucing adalah

penyakit kulit, dimana salah satu keluhan pemeliharaan kucing yang paling

banyak dapat disimpulkan dengan adanya sistem ini yang bertujuan untuk

mendiagnosis penyakit kulit kucing sebagai langkah awal penerapan kecerdasan

buatan di dunia medis, merancang dan mengimplementasikan sistem pakar yang

mampu mendiagnosis penyakit kulit kucing. Metode yang digunakan dalam

penelitian ini adalah forward chaining, yaitu pelacakan yang dimulai dari

menginput informasi dan kemudian mencoba menarik kesimpulan. Dari

penelitian ini akan dihasilkan sebuah aplikasi berbasis android untuk

mendiagnosis penyakit kulit kucing.

5. Hasbi Sidiq Arfajsyah (2018) pada penelitian ini telah membuat sebuah Sistem
Pakar yang berjudul “Sistem Pakar Diagnosis Penyakit Gigi dan Mulut Berbasis

Android” sehingga tujuan dari penelitian ini adalah membantu masyarakat

untuk mengetahui tentang penyakit gigi dan mulut. mereka menderita dan

mengatasi masalah kelangkaan. seorang spesialis gigi. Basis pengetahuan

sistem pakar ini dibuat dalam bentuk aturan if-then. Metode inferensi yang

digunakan adalah forward chaining. Berdasarkan hasil pengujian tersebut maka

dapat disimpulkan bahwa hasil dari penelitian ini adalah aplikasi sistem pakar

yang telah dibuat dapat direkomendasikan untuk digunakan oleh masyarakat

sebagai alat bantu diagnosis dini penyakit gigi dan mulut.
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2.3 Kerangka Pikir

Berikut ini merupakan kerangka pikir yang mendasari diadakannya

penelitiannya ini yang digambarkan pada gambar 2.

Gambar 2. Kerangka Pikir

Merancang sebuah pengembangan aplikasi sistem pakar untuk

mendiagnosa penyakit dan hama kakao berbasis android.

Konsultasi terhadap seseorang yang memiliki expertise dibidang tertentu

dalam menyelesaikan suatu permasalahan merupakan pilihan tepat guna

mendapatkan jawaban, saran, solusi, keputusan atau kesimpulan terbaik.

Demikian pula para petani kakao yang mengalami berbagai permasalahan,

mulai dari teknik budidaya hingga penanganan terhadap hama dan

penyakit, sudah semestinya agar melakukan konsultasi terhadap seorang

expert guna mendapatkan solusi terbaik dari permasalahan tersebut agar

dapat memulai hasil panen yang memuaskan.

Namun demikian, keterbatasan yang dimiliki seorang expert terkadang

menjadi kendala bagi para petani yang akan melakukan konsultasi guna

menyelesaikan suatu permasalahan guna mendapatkan solusi terbaik.

Agar dapat memberikan solusi terhadap suatu permasalahan yang telah

diuraikan tersebut maka dibutuhkan sebuah “Aplikasi Sistem Pakar

Pendiagnosa Penyakit dan Hama Pada Tanaman Kakao Berbasis Android”.
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