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Abstrak- Penerapan sistem informasi yang dirancang dan dilaksanakan dengan bantuan bahasa pemrograman
PHP, MySQL Database, metode fordward chaining dan backward chaining dan desain berorientasi objek.
dengan sistem ini dapat mendeteksi hama dan penyakit pada anggrek bulan. sedangkan bagi para ahli,
sistem dapat digunakan sebagai asisten berpengalaman. Aplikasi yang dikembangkan dimaksudkan untuk
mendiagnosa masalah hama dan penyakit pada tanaman anggrek bulan hanya dengan melihat gejala yang
dialami, Aplikasi tes sistem pakar Anggrek bulan berbasis web ini tidak bisa menggantikan seorang ahli
karena dia pakar di bidangnya. Dalam pembuatan aplikasi ini, kehandalan program tergantung pada
keakuratan dan kelengkapan data yang dimasukkan ke dalam program.
Kata kunci: sistem informasi, PHP MySQL, forward chaining

1.PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Indonesia memiliki aneka flora yang khas
dan unik. Salah satunya adalah anggrek bulan.
Karena kekhasannya, tak heran jika bunga ini
dianugerahi
gelar
sebagai
Puspa
Pesona
Indonesia.Tanaman anggrek (Orchidaceae) banyak
jenisnya. Salah satu yang banyak dicari orang adalah
anggrek bulan (Phalaenopsis amabilis).
Anggrek ini termasuk dalam genus Phalaenopsis. Ciri
utama anggrek bulan adalah kelopak bunganya yang
lebar, dan warnanya putih.Sekarang, banyak pehobi
anggrek
yang
menyilangkan
jenis-jenis
Phalaenopsis, sehingga dihasilkan anggrek-anggrek
bulan hibrida dengan corak dan warna beragam jenis.
Selain warna putih, ada juga yang berwarna merah
bata, ungu berbintik-bintik, kuning dengan corak
ungu di tengahnya, dan masih banyak lagi jenis
lainnya.
Berbagai tanaman epifit, terutama anggrek
bulan, memiliki berbagai bentuk,warna dan ukuran
dengan ciri-ciri yang unik sebagai daya tarik,
sangat disayangkan jika anggrek- anggrek tersebut
terganggu oleh hama atau organisme pengganggu
tumbuhan
1.2 Tujuan penelitian adalah
1. Merancang sebuah aplikasi sistem informasi
khususnya untuk membantu para
pekebun
anggrek dalam

mendeteksi jenis hama atau penyakit pada tanaman
anggrek mereka, sehingga dapat dilakukan
tindakan pencegahan agar dapat mengurangi
kerusakan pada tanaman tersebut
2. Selain itu juga dapat membantu masyarakat
yang ingin membudidayakan anggrek bulan
sebagai komoditi perdagangan agar dapat
menanggulangi hama atau penyakit pada anggrek
bulan secara dini.

2.TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Sistem Pakar
Sistem pakar terdiri dari beberapa konsep yang
harus dimilikinya. Konsep dasar dari suatu sistem
pakar sebagai berikut :
a) Ahli ( expert )
Melibatkan
kegiatan
mengenali
dan
memformulasikan permasalahan,
memecahkan
masalah secara cepat dan tepat, menerangkan
pemecahannya,
belajar
dari pengalaman,
merestrukturisasi
pengetahuan,
memecahkan
aturan serta menentukan relevansi.
b) Mentransfer keahlian ( transfering expertise )
Adalah proses pentransferan keahlian dari
seorang pakar ke dalam komputer agar dapat
digunakan oleh orang lain yang bukan pakar.
Pengetahuan tersebut ditempatkan ke dalam
sebuah komponen
yang dinamakan basis
pengetahuan.
c) Menyimpulkan aturan ( inferencing rule)
Merupakan kemampuan komputer yang telah
diprogram.
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Penyimpulan ini dilakukan oleh mesin inferensi
yang meliputi prosedur tentang penyelesaian
masalah.
d) Peraturan ( rule )
Diperlukan karena mayoritas dari sistem pakar
bersifat rule – based system yang
berarti pengetahuan disimpan dalam bentuk
peraturan.
e). Kemampuan menjelaskan (explanation
capability)
Adalah karakteristik dari sistem pakar yang
memiliki
kemampuan
menjelaskan
atau
memberi saran mengapa tindakan tertentu
dianjurkan atau tidak dianjurkan.

berwarna hijau dengan bentuk memanjang. Akar
anggrek bulan berwarna putih berbentuk bulat
memanjang dan terasa berdaging. Bunga anggrek
bulan memiliki sedikit keharuman dan waktu mekar
yang lama serta dapat tumbuh hingga diameter 10 cm
lebih.

Berikut ini tipe teknik inferensi yang ada yaitu :

2) Pelacakan Kedepan (forward chaning) memulai
dari sekumpulan
fakta-fakta (data) dengan mencari kaidah yang
cocok dengan dugaan/hipotesa yang ada menuju
kesimpulan.

Anggrek bulan (Phalaenopsis amabilis) tumbuh liar
dan tersebar luas mulai dari Malaysia, Indonesia,
Filipina, Papua, hingga ke Australia. Anggrek
bulan hidup secara epifit dengan menempel pada
batang atau cabang pohon di hutan-hutan. Secara
liar anggrek bulan mampu tumbuh subur hingga
ketinggian 600 meter dpl. Lantaran keindahannya
itu wajar jika kemudian anggrek bulan ditetapkan
sebagai puspa pesona, satu diantara 3 bunga
nasional Indonesia. Anggrek bulan ditetapkan
sebagai puspa pesona mendampingi melati (puspa
bangsa) dan padma raksasa (puspa langka).
Meskipun
banyak
pehobi
anggrek
yang
membudidayakan anggrek bulan. Juga banyak yang
melakukan persilangan
sehingga
memunculkan
varietas-varietas baru anggrek bulan hibrida,
namun kelestarian puspa pesona ini di alam liar tetap
semakin terdesak oleh hilangnya habitat sebagai
akibat deforestasi hutan baik akibat penebangan
liar ataupun kebakaran hutan. Anggrek bulan di
alam liar kini membutuhkan perhatian tersendiri.
Jangan sampai sang puspa pesona memudar
pesonanya

2.2 Tanaman anggrek bulan

Keterangan Lihat di table 2.1

Pesona Anggrek Bulan. Anggrek bulan
(Phalaenopsis amabilis) merupakan jenis anggrek
(Orchidaceae) yang mempunyai ciri khas kelopak
bunga yang lebar dan berwarna putih. Meskipun
saat ini sudah banyak anggrek bulan hasil
persilangan (anggrek bulan hibrida) yang memiliki
corak dan warna beragam jenis. Anggrek bulan
(Phalaenopsis amabilis) termasuk dalam tanaman
anggrek monopodial yang menyukai sedikit cahaya
matahari sebagai penunjang hidupnya. Daunnya

KG
FO
TU
BOC
TH
CM
BC
N
BK
BUS

1) Pelacakan kebelakang (backward chaning) yang
memulai penalaran
dari
kesimpulan
(goal),
dengan
mencari
sekumpulan hipotesa-hipotesa yang mendukung
menuju fakta-fakta yang mendukung sekumpulan
hipotesa-hipotesa tersebut. Pada pelacakan ke
belakang ini akan dipakai oleh pembuat dalam
membangun sistem pakar dalam karena mengambil
tujuan yang dicapai. Selain daripada itu pembuat
merasa sangat perlu meningkatkan kemampuan
program sistem pakar sebagai salah satu tujuan
dari kaidah-kaidah yang digunakan. Penambahan
itu dimaksudkan supaya pemakai tidak terkejut
akan kecepatan sistem pakar dalam mengambil
keputusan.
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Suhu Udara
: Siang hari 25-32’C dan malam hari
15’C
Cahaya
: Teduh
Kelembaban udara : 50-80%
Penyiraman
: lakukan ketika media tanaman
mongering. Penyiraman
lebih sering dilakukan
ketika anggrek akan sedang berbunga

: KUMBANG GAJAH
: FUSARIUM OXYSPORUM
: TUNGAU
: BOTRYTIS CINEREA
: THRIPS
: CYMBIDIUM MOSAIC
: BERCAK COKELAT
:TIDAK TERDETEKSI
: BERCAK KUNING
: BUSUK COKELAT
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Tabel 2.1 Keterangan Pohon Keputusan Diagnosa Aplikasi Sistem Pakar Anggrek
Tanda
P001
P002
P003
P004
P005
P006
P007
P008
P009
P010
N
KG1
KG2
TU1
TU2
TU3
TH1
TH2
TH3
BC1
BC2
BC3
BC4
BK1
BK2
BK3
BUS1
BUS2
BA1
BA2
BA3
FO1
FO2
BOC1
CM1
CM2

Keterangan:
1 : KUMBANG GAJAH
2 : TUNGAU
3 : THRIPS
4 : BERCAK COKELAT
5 : BERCAK KUNING

Keterangan
Berdasarkan Perhitungan sistem diagnosis Kami, anggrek anda mengalami
KUMBANG GAJAH
Berdasarkan Perhitungan sistem diagnosis Kami, anggrek anda mengalami
TUNGAU
Berdasarkan Perhitungan sistem diagnosis Kami, anggrek anda mengalami
THRIPS
Berdasarkan Perhitungan sistem diagnosis Kami, anggrek anda mengalami
BERCAK COKELAT
Berdasarkan Perhitungan sistem diagnosis Kami, anggrek anda mengalami
BERCAK KUNING
Berdasarkan Perhitungan sistem diagnosis Kami, anggrek anda mengalami
BUSUK COKELAT
Berdasarkan Perhitungan sistem diagnosis Kami, anggrek anda mengalami
BUSUK AKAR
Berdasarkan Perhitungan sistem diagnosis Kami, anggrek anda mengalami
FUSARIUM OXYSPORUM
Berdasarkan Perhitungan sistem diagnosis Kami, anggrek anda mengalami
BOTRYTIS CINEREA
Berdasarkan Perhitungan sistem diagnosis Kami, anggrek anda mengalami
CYMBIDIUM MOSAIC
Berdasarkan Perhitungan sistem diagnosis Kami, anggrek anda tidak
mengalami hama dan penyakit
pucuk yang mulai digerek mulai menguning dan layu
umbi hingga berlobang atau berlobang
daun yang terserang tampak bergambar peta dengan garis garis keperakan
menyerang dengan cara menghisap hingga daun menjadi berbintik-bintik
kuning
bagian anggrek atas dan pangkal helai daun bebercak hitam
ada binatang berwarna abu-abu, coklat , dan kehitaman
banyak bintang bergerombolan di buku-buku batang
daun yang terserang warnya tampak putih keperakan
terdapat bercak coklat , lunak dan berair. kemudian bercak coklat menyebar
keseluruh bagian tanaman
ada tampak luka basah dan berair
serangan yang terjadi pada titik tumbuh
cairan yang terdapat dibagian yang terserang mengandung bakteri dan akan
menular ke tanaman lain melalui percikan air
gejala awal titik-titik kuning dan berair di bagian daun
kemudian warna titik berubah menjadi kecoklatan
serangan mencapai titik tumbuh
akar, umbi semu, dan pangkal daun yangtersreng akan membusuk
tanaman yang terserang tampak berwarna kekuningan dan lama kelamaan
menjadi coklat
daun yang terserang tampak berwarna kekuningan
daun-daun berguguran
serangan penyakit kadang-kadang timbul di bagian umbi semu
tanaman menguning dan kadang-kandang melintir
jamur fusarium tampak seperti lingkaran berwarna keungu-unguan pada
lapisan epidermis dan hypodermis
muncul bintik bintik kecil berwarna coklat bercampur jingga di bangian
kelopak dan mahkota bunga
awalnya, terdapat binti-bintik bulat kekuningan , lama kelamaan berubah
menjadi hitam cekung
warna bunga belang-belang,pertumbuhan tangkai bunga menjadi pendek,

6 : BUSUK COKELAT
7 : BUSUK AKAR
8:FUSARIUM OXYSPORUM
9 : BOTRYTIS CINEREA
10 : CYMBIDIUM MOSAIC
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Tabel 2.2 Relasi Data Penyakit dan Gejala
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Perancangan terdiri dari beberapa tahap :
3.1 Use Case Diagram

Gambar 3.1 Usecase Diagram Browser Website

Gambar 3.2 Usecase Diagram Pengelolaan Website
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3.2 Class Diagram

Gambar 3.3 Class Diagram

3.4 Implementasi Sistem
Pengujian sistem usulan dilakukan untuk mengetahui
berhasil atau tidaknya suatu program yang dirancang
sesuai dengan kebutuhan “aplikasi system pakar
anggrek bulan”.
.
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3.4.1 Spesifikasi hardware yang digunakan pada
pengujian
Dalam pengujian penulis menggunakan jenis
hardware yaitu Netbook Compaq CQ41 dan PC
desktop
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Tabel 3.1 :
spesifikasi
yang
pada

Spesifikasi
Processor

VGA
Memory
Harddisk
Display
Koneksi

Netbook Compaq CQ41
AMD Turioan(tm) Dual
core Mobile M500 2.220
GHz
512mb onboar ATI
Radeon
Memory 2.00GB
HDD 250GB
Display 14″
Modem Broadband flash
advan dengan kecepatan
512kbps

PC Desktop
Intel Pentium IV

Tabel
hardware
digunakan
pengujian

512mb onboar
SDRAM
Memory 1GB
40GB HDD
Display 14”
Telkom Speedy

3.4.2 Daftar pengujian yang telah dilakukan
Pengujian dilakukan dengan
kecepatan akses
internet. Dengan jangka waktu sehari dengan
menggunakan modem flash advan dan Telkom Speedy
Tabel 3.2 : Tabel Hasil Pengujian Aplikasi Anggrek Bulan
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3.4.3 Pengujian Blackbox
Pada pengujian Black Box Tampilan dari aplikasi ini terdiri dari beberapa halaman yang memiliki fungsi
sendiri-sendiri, halaman-halaman tersebut akan tampil sesuai dengan pilihan yang dilakukan oleh User.
1. Tampilan Menu
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Gambar 3.4 Menu Utama User

Pada gambar diatas menunjukkan , Pada menu utama
terdapat pilihan menu yang dapat dipilih oleh user
seperti pilihan menu artikel, menu diagnosa, menu

daftar gejala, menu tips, menu profile, menu buku
tam

2. Menu diagnosa
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Gambar 3.5 Menu diagnosa

Pada gambar diatas menunjukkan, pada tampilan
diagnosa .terdapat beberapa pertanyaan pada sistem
yang harus dijawab oleh user dengan mengklik yes

atau no. jawaban user menjadi acuan bagi sistem
untuk mendiagnosa gangguan yang diderita oleh
tanaman
anggrek

3. Menu hasil diagnosa
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Gambar 3.6 Menu hasil diagnosa
Pada
gambar
diatas
menunjukkan,
Pada
tampilan hasil dari diagnose terdapat kesimpulan dari
pertanyaan – pertanyaan dan nama penyakit atau hama
yang yang dijawab oleh user,untuk menjadi acuan
pemiliharan tanaman anggrek

2.

4. KESIMPULAN DAN SARAN
4.1 Kesimpulan
Setelah dilakukan pengujian dan analisa program pada
Website
Sistem Pakar Anggrek Bulan ini, maka dapat
diperoleh Kesimpulan sebagai berikut:
1. Aplikasi tes diagnosa anggrek bulan ini
membantu dan memberikan solusi bagi

3.

masyarakat agar dapat mengetahui tentang hama
dan penyakit tentang anggrek bulan
Aplikasi tes sistem pakar Anggrek bulan berbasis
web ini tidak bisa menggantikan seorang ahli
karena dia pakar di bidangnya. Dalam pembuatan
aplikasi ini, kehandalan program tergantung pada
keakuratan dan kelengkapan data yang
dimasukkan ke dalam program.
Dengan hasil pengujian Aplikasi ini membuat
menjadi lebih efektif dan efisien. Dari segi
penggunaan media, waktu, dan memudahkan
kinerja user dalam mendeteksi hama dan penyakit
pada tanaman anggrek bulan.
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4.2 Saran
Dari beberapa kesimpulan yang telah diambil, maka
dapat dikemukakan saran-saran yang akan sangat
membantu untuk pengembangan perangkat lunak ini
selanjutnya.
1. Aplikasi sistem pakar ini hanyalah alat bantu yang
sangat bergantung pada data-data yang di-input
oleh seorang programmer sehingga aplikasi sistem
pakar ini haruslah selalu dikembangkan. Tools
yang disediakan oleh PHP dan MYSQL 2005
sebagai databasenya sudah sangat mengakomodir
dalam proses pembuatan aplikasi ini. Selain itu
2. Penulis menyarankan akan lebih baik apabila
aplikasi berbasiskan sistem pakar ini sering
digunakan dan menjadi salah satu kebutuhan yang
cukup penting di masyarakat.
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