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Abstrak – Phalaenopsis atau di Indonesia dikenal dengan nama anggrek bulan termasuk anggrek epifit
yaitu menempel pada tanaman lain tetapi tidak menimbulkan kerugian bagi tanaman inang. Tanaman anggrek
sangat rentan terhadap berbagai serangan hama dan penyakit. Karena jenis tanaman anggrek banyak
dibudidayakan, menyebabkan penyakitnya sukar dikenal, karena gejala serangan penyakit pada anggrek
bervariasi tergantung dari varietasnya. Pembahasan dalam penelitian ini adalah rancang bangun aplikasi sistem
pakar identifikasi penanggulangan hama dan penyakit pada anggrek phalaenopsis berbasis web dengan
menggunakan adobe dreamwaver CS4. Sistem pakar ini menggunakan rule base system sebagai basis
pengetahuannya serta menggunakan inferensi dengan metode forward chaining. Metode ini akan memulai
pencarian berdasarkan premis, fakta untuk mencari suatu kesimpulan atau konklusi. Dengan adanya sistem pakar
ini diharapkan dapat membantu petani maupun hobiis anggrek dalam menyelesaikan masalah hama dan penyakit
yang menyerang anggrek phalaenopsis.
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1. PENDAHULUAN
Phalaenopsis atau di Indonesia dikenal dengan
nama anggrek bulan termasuk anggrek epifit yaitu
menempel pada tanaman lain tetapi tidak
menimbulkan kerugian bagi tanaman inang[1].
Tanaman anggrek sangat rentan terhadap berbagai
serangan penyakit. Karena jenis tanaman anggrek
banyak dibudidayakan, menyebabkan penyakitnya
sukar dikenal, karena gejala serangan hama dan
penyakit pada anggrek bervariasi tergantung dari
varietasnya. Keterlambatan dalam mengidentifikasi
hama dan penyakit tanaman anggrek dapat
menyebabkan kegagalan panen budidaya anggrek.
Keterlambatan dalam mengidentifikasi disebabkan
antara lain oleh terbatasnya pengetahauan petani
mengenai hama dan penyakit serta sedikitnya jumlah
pakar penyakit tanaman anggrek sehingga penyebaran
penyakit tanaman anggrek tidak tertangani dengan
cepat[2].
Aplikasi sistem informasi khususnya sistem
pakar saat ini semakin berkembang. Sistem pakar
merupakan suatu program yang bertindak sebagai
penasehat atau konsultan pintar. Dengan mengambil
pengetahuan yang disimpan dalam domain tertentu,
seorang pemakai yang tidak berpengalaman sekalipun
dapat memecahkan suatu masalah yang bagaimanapun
rumitnya dan bisa mengambil keputusan yang tepat
dan akurat seperti yang selalu dilakukan oleh seorang
pakar[3].
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2. LANDASAN TEORI
2.1. Tinjauan Jurnal
Penulis meninjau penelitian ini berdasarkan dari
hasil-hasil penelitian yang sebelumnya pernah
dilakukan. Latar belakang dari penelitian ini adalah
faktor kebutuhan dari para petani maupun hobiis
terhadap masalah hama dan penyakit yang dapat
menyerang tanaman anggrek khususnya anggrek
Phalaenopsis serta cara penanggulangannya. Adapun
penelitian-penelitian
yang
pernah
dilakukan
diantaranya:
Hasil penelitian dari Honggowibowo (2009)
yaitu “sistem pakar diagnosa penyakit tanaman padi
berbasis web dengan forward chaining dan backward
chaining” yang mencakup tentang pembuatan sistem
pakar untuk mendiagnosis penyakit pada tanaman
padi. Bahasa pemrograman yang dipakai dalam
pembuatan aplikasi ini adalah PHP.
Sedangkan Dwi, 2012 membuat sistem pakar
identifikasi hama dan penyakit tanaman anggrek
dengan metode forward chaining berbasis web
menggunakan bahasa pemrograman PHP. Sistem
pakar ini menggunakan rule base sistem sebagai basis
pengetahuannya serta menggunakan inferensi dengan
metode forward chaining. Metode ini akan memulai
pencarian berdasarkan premis, fakta untuk mencari
suatu kesimpulan atau konklusi.
Dari kedua riset dalam jurnal di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa pada pada penelitian pertama
membahas sistem pakar diagnosa penyakit padi
sedangkan pada penelitian yang kedua membahas
tentang sistem pakar identifikasi hama dan penyakit
pada tanaman anggrek. Dalam kedua penelitian
tersebut,
sama-sama
menggunakan
bahasa
pemrograman PHP dan metode inferensi yang
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digunakan pada penelian pertama adalah forward
chaining dan backward chaining sedangkan pada
penelitian kedua hanya menggunakan metode
inferensi forward chaining.
Dari kedua tinjauan penelitian di atas, maka
penulis melakukan penelitian seperti yang dilakukan
oleh Dwi (2012) yaitu tentang identifikasi hama dan
penyakit pada tanaman anggrek. Akan tetapi, penulis
hanya mengambil salah satu jenis anggrek saja yaitu
anggrek Phalaenopsis. Untuk metode inferensinya,
penulis menggunakan salah satu metode yang
digunakan oleh Honggowibowo, (2009) yaitu forward
chaining.
2.2. Sistem Pakar
Sistem pakar adalah sistem yang berusaha
mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer, agar
komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang
biasa dilakukan para ahli [4].
Sistem pakar (expert system) merupakan
komputer sebagai sarana untuk menyimpan
pengetahuan para pakar sehingga komputer memiliki
keahlian menyelesaikan permasalahan dengan meniru
keahlian yang dimiliki pakar[5].
Mesin inferensi adalah bagian yang mengandung
mekanisme fungsi berpikir dan pola-pola penalaran
sistem yang digunakan oleh seorang pakar [4].
Mekanisme ini akan menganalisa suatu masalah
tertentu dan selanjutnya akan mencari jawaban atau
kesimpulan terbaik[6].
Ada dua teknik yang dapat dikerjakan dalam
melakukan inferensi, yaitu :
a. Forward Chaining
Pencocokan fakta atau pernyataan dimulai dari
bagian sebelah kiri (IF dulu). Dengan kata lain,
penalaran dimulai dari fakta terlebih dahulu untuk
menguji kebenaran hipotesis.
b. Backward Chaining
Pencocokan fakta atau pernyataan dimulai dari
bagian sebelah kanan (THEN dulu). Dengan kata
lain, penalaran dimulai dari hipotesis terlebih
dahulu, dan untuk menguji kebenaran hipotesis
tersebut harus dicari fakta-fakta yang ada dalam
basis pengetahuan.
2.3. Hama Dan Penyakit Anggrek Phalaenopsis
Hama tanaman adalah organisme yang dapat
menimbulkan kerusakan atau penyakit pada
tanaman[7].
Tanaman dapat dikatakan sakit bila ada
perubahan seluruh atau sebagian organ-organ kegiatan
fisiologis sehari-hari. Dengan demikian penyakit
tanaman dapat diartikan sebagai sesuatu yang
menyimpang dari keadaan normal. Penyakit tanaman
dalam arti luas, seperti yang dikemukakan Whetzel
(1935:12), Vide Robert dan Boothroyd (1972:12),
adalah suatu aktifitas fisiologi yang merugikan, akibat
gangguan terus menerus oleh faktor penyebab primer
dan dinyatakan melalui aktifitas sel yang abnormal
serta ditunjukan dalam keadaan patologis yang khas

atau disebut “gejala”. Dar i gejala ditimbulkan
cukup jelas dilihat, bahwa penyakit dapat menurunkan
kualitas atau nilai ekonomis, dan merupakan akibat
interaksi yang cukup lama[3].
Tanaman sakit adalah suatu keadaan proses
hidup tanaman yang menyimpang dari keadaan
normal dan menimbulkan kerusakan. Makna
kerusakan tanaman adalah setiap perubahan
pada tanaman yang menyebabkan menurunnya
kuantitas dan kualitas hasil. Penyebab sakit itu
bermacam-macam, ada yang disebabkan oleh hama,
cendawan,
bakteri,
virus,
kekurangan
air,
kekurangan/kelebihan unsur hara, dan lain-lain[3].
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Basis Pengetahuan

Basis pengetahuan terbentuk atas fakta-fakta
yang berupa informasi tentang cara begaimana
menimbulkan suatu fakta baru dari fakta yang
sudah diketahui. Pengetahuan ini adalah suatu
representasi
pengetahuan
(knowlege
representation) dan cara suatu pendekatan
pemikiran dari seorang pakar.
A. Tabel Pakar
tabel 1. Tabel pakar

B. Rule-rule Pakar
1.

Rule-rule hama pada anggrek phalaenopsis
a. Rule hama Tungau Merah
If = “[GH001] terdapat titik merah pada
saat daun diusap dengan kapas ”
And = “[GH002] terdapat luka nekrotis
berupa titik merah pada daun”
And = “[GH003] daun keriput dan rontok”
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Then = “Identifikasi hama Tungau Merah”
b.

c.

Rule hama Thrips
If = “[GH004] terdapat bercak keperakan
di permukaan daun”
And = “[GH005] Putik bunga tidak mekar
sempurna, kering dan rontok”

And = “[GP007] Akar keriput, berubah
menjadi cokelat dan akhirnya
putus”
c.

Then = “Identifikasi hama Thrips”
Rule hama Siput dan Keong
If = “[GH004] terdapat bercak keperakan
di permukaan daun”
And = “[GH006] Daun, akar dan bunga
berlubang”

Then
d.

d.

e.

f.

2.

And Then = “Identifikasi hama Siput Dan
Keong”
Rule hama Aphids
If = “[GH007] Tunas, pucuk, kuncup
bunga
terlihat
kerdil,
terhambat
pertumbuhannya”
And = “[GH008] Terdapat banyak semut
dan cendawan serta jelaga
berwarna hitam”
Then = “Identifikasi hama Aphids”
Rule hama Kumbang gajah
If = “[GH009] terdapat luka-luka kecil di
permukaan
daun,
terutama
pucuk”
And = “[GH010] Bercak Ada bercakbercak hitam di 8epid an tengah
daun”
And = “[GH011] batang berlubang dan
daun sobek”

b.

e.

f.

g.

Then = “Identifikasi hama Kumbang
Gajah”
Rule hama Kutu perisai
If = “[GH003] daun keriput dan rontok”
And = “[GH012] Tanaman menjadi kerdil”
Then = “Tanaman kerdil”

Rule-rule penyakit pada anggrek phalaenopsis
a. Rule penyakit busuk lunak
If = “[GP001] Tanaman tampak layu”
And = “[GP002] Daun berwarna kuning
pucat, melepuh, lembap dan
berair”
And = “[GP003] keluar cairan kuning
berbau busuk saat daun dipijit”
And = “[GP004] daun atau batang semu
terlihat besar, tetapi lembek.”
Then = “Identifikasi penyakit busuk lunak”
Rule penyakit busuk hitam
If = “[GP005] Daun berbercak, basah, dan
berwarna cokelat kehitaman”
And = “[GP006] Di sekitar perakaran
dijumpai miselium cendawan
berwarna putih”

Proceedings SNIT 2013: Hal. A-8

Then = “Identifikasi penyakit busuk hitam”
Rule penyakit layu Fusarium
If = “[GP008] Daun menjadi pucat kuning,
kering dan melintir.”
And = “[GP009] Bagian atas tanaman layu
dan mati”
And = “[GP010] Akar membusuk”

h.

i.

j.

= “Identifikasi penyakit layu
fusarium”
Rule penyakit rebah bibit
If = “[GP011] Ada bercak bening di daun,
batang dan akar”
And = “[GP012] Pangkal anggrek menjadi
busuk dan tanaman pun rebah”
Then = “Identifikasi penyakit rebah bibit”
Rule penyakit antraknosa
If
= “[GP013] Daun berubah warna
menjadi kuning kecokelatan/ada
bercak cokelat”
And = “[GP014] Tanaman kerdil”
Then = “Identifikasi penyakit antraknosa”
Rule penyakit busuk pucuk batang
If = “[GP015] Ada 1-2 bercak cokelat tua
yang basah di pangkal daun muda”
And = “[GP016] Pucuk mudah dicabut”
And = “[GP017] Akar berwarna cokelat”
Then = “Identifikasi penyakit busuk pucuk
batang”
Rule penyakit busuk akar
If = “[GP018] pangkal batang ditekan
mengeluarkan cairan”
And = “[GP001] Tanaman tampak layu”
And = “[GP002] Daun berwarna kuning
pucat, melepuh, lembap dan
berair”
Then = “Identifikasi penyakit busuk akar”
Rule penyakit bercak daun
If = “[GP019] Muncul bercak kuning tidak
merata”
And = “[GP020] Daun menghitam dengan
pinggir kuning”
Then = “Identifikasi penyakit bercak daun”
Rule penyakit bercak cokelat
If = “[GP021] bercak cokelat/hitam di
permukaan daun”
And = “[GP022] Bercak cokelat di seluruh
bagian tanaman”
Then = “Identifikasi penyakit bercak
cokelat”
Rule penyakit botrytis sp
If = “[GP023] Bercak berwarna cokelat
atau kemerahan pada bunga yang
telah mekar”
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And = “[GP024] Ukuran bercak sangat
kecil dan membulat”
Then = “Identifikasi penyakit botrytis sp”
C.

2.

Use Case Diagram

Pohon Pakar

Gambar 3. Use case diagram konsultasi

Gambar 1. Pohon keputusan pakar
3.2. Desain Sistem
Desain Sistem digambarkan menggunakan UML
(Unified Modeling Language), diantaranya dengan
Activity Diagram, Use Case Diagram, Sequence
Diagram dan Deployment Diagram. Berikut ini
tampilan gambar beserta keterangannya.
1. Activity Diagram
3. Sequence Diagram

Gambar 4. Sequence Diagram Konsultasi
4. Deployment Diagram

Gambar 5. Deployment diagram pengolahan data

Ganbar 2 Activity Diagram Konsultasi
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4. KESIMPULAN
a. Aplikasi sistem pakar ini dibuat secara sederhana
dalam penggunaanya, sehingga memudahkan user
dalam menggunakan aplikasi tersebut.
b. Aplikasi sistem pakar ini memberikan pengetahuan
berbagai macam jenis hama dan penyakit beserta
gejala-gejalanya
c. Inference Engine bekerja dengan baik, sesuai
dengan
rule-rule
yang
telah
diprogram
sebelumnya.
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