
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Nanas merupakan tanaman buah berupa semak yg memiliki nama ilmiah 

Ananas comosus. Memiliki nama daerah danas (Sunda) & neneh (Sumatera). 

Dalam bahasa Inggris disebut pineapple & orang-orang Spanyol menyebutnya 

pina. Nanas berasal dari Brasilia (Amerika Selatan) yg telah di domestikasi disana 

sebelum masa Colombus. Pada abad ke-16 orang Spanyol membawa nanas ini ke 

Filipina & Semenanjung Malaysia, masuk ke Indonesia pada abad ke-15, (1599). 

Di Indonesia pada mulanya hanya sebagai tanaman pekarangan, & meluas 

dikebunkan di lahan kering (tegalan) di seluruh wilayah nusantara. Tanaman ini 

kini dipelihara di daerah tropik & sub tropic. 

Di Indonesia banyak orang yang membudidayakan tanaman nanas. Akan 

tetapi, banyak para petani nanas yang ingin mendapatkan hasil kebun yang baik 

tetapi setelah mereka mendapatkan masalah tentang adanya hama penyakit 

tanaman nanas. Kebanyakan para petani nanas tidak dapat mengatasi hama 

penyakit pada tanaman tersebut di karenakan banyaknya jenis hama penyakit yang 

menyerang tanaman tersebut dan akhirnya petani mengganti tanaman tersebut 

dengan tanaman baru. Hasil dari penggantian tanaman baru tersebut belum tentu 

dapat menghasilkan buah nanas yang baik karena terkadang hama penyakit 

tanaman nanas masih dapat menyerang tanaman baru tersebut. Akibat dari 

mengganti tanaman lama dengan tanaman baru yaitu beresiko pada pengeluaran 

biaya yang seharusnya tidak diperlukan dan hasil panen yang tidak merata. 



Penelitian ini mencoba untuk membangun suatu aplikasi sistem pakar 

yang dapat melakukan identifikasi tentang hama penyakit pada tanaman nanas 

sehingga dapat memberikan solusi cara penanggulangan hama penyakit tanaman 

nanas. Proses ini menggunakan pendekatan variable centered intelligent rule 

system karena VCIRS memiliki kelebihan dalam hal knowledge building 

(pembangunan pengetahuan) sekaligus mempunyai kemampuan yang baik dalam 

proses inferensinya. Variable centered intelligent rule system merupakan sistem 

yang mengorganisasikan basis aturan dalam sebuah struktur penggabungan dari 

rule base system (RBS) den ripple down rule (RDR). Arsitektur sistem di adaptasi 

dari RBS dan mengambil keuntungan yang ada dari RDR. Sistem ini 

mengorganisasi rule base (RB) dalam struktur spesial sehingga pembangunan 

pengetahuan yang mudah, inferensia pengetahuan yang berdayaguna dan 

peningkatan evolusional sistem dapat didapatkan pada waktu yang sama.  

Dalam proposal ini membahas konsep pembuatan Sistem Pakar Diagnosa 

Penyakit Tanaman Nanas Dengan Menggunakan Pendekatan Variable 

Centered Intelligent Rule System (VCIRS). Sistem ini dimaksudkan untuk 

memberikan informasi kepada masyarakat, petani nanas, mahasiswa pertanian, 

dan orang yang membutuhkan informasi ini dan diharapkan mampu memperoleh 

informasi yang relatif mudah, cepat dan tepat. 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat di indentifikasi sebuah 

rumusan masalah yaitu : “Bagaimana membuat aplikasi sistem pakar yang 

membantu mengidentifikasi hama penyakit pada tanaman nanas serta menentukan 



solusi penanggulangan penyakit yang harus diberikan dengan menggunakan 

pendekatan Variable Centered Intelligent Rule System”. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah tugas akhir ini adalah: 

1. Pengguna dari sistem ini adalah para petani nanas, mahasiswa pertanian 

ataupun semua orang yang membutuhkan informasi hama dan penyakit 

tananaman nanas. 

2. Proses identifikasi didasarkan pada gejala yang nampak pada tanaman 

nanas. 

3. Gejala-gejala hama penyakit hasil analisa user dianggap benar. 

4. Sumber data didapat dari buku dan pihak yang berkompeten terhadap hama 

dan penyakit tanaman nanas. 

5. Bahasa yang digunakan adalah Visual Studio dengan database MySql 

 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk membuat aplikasi sistem pakar untuk 

mengetahui jenis hama, penyakit, gejala, penyebab, pencegahan, dan solusi 

penanggulangan hama penyakit pada tanaman nanas. 

 

1.5 Manfaat dan Kontribusi Penelitian 

Manfaat dari tugas akhir ini adalah: 

1. Mempermudah pengguna untuk melakukan identifikasi terhadap hama dan 

penyakit tanaman nanas. 



2. Dapat digunakan sebagai dasar rujukan pengembangan sistem pakar yang 

lebih kompleks lagi. 

 

1.6 Keaslian Penelitian 

Penelitian tentang sistem pakar diagnosa penyakit tanaman nanas 

menggunakan pendekatan variable centered intelligent rule sistem, sepengetahuan 

penulis belum pernah dilakukan. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Penyusunan tugas akhir ini diuraikan dalam beberapa bab dan sub bab 

yang tersusun sebagai berikut : 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kontribusi penelitian, 

keaslian penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi landasan Teori meliputi Tinjauan Pustaka, Landasan Teori,  

dan Hipotesis (jika ada). 

BAB III ANALISA DAN RANCANGAN SISTEM 

Bab ini membahas tentang metode penelitian meliputi bahan dan peralatan 

penelitian, prosedur penelitian dan pengumpulan data, analisis dan 

rancangan penelitian, rencana implementasi dan pengujian, teknik 

pengolahan data dan analisis hasil yang akan digunakan. 

BAB IV IMPLEMENTASI 



Bab ini membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang 

rancangan sistem yang telah dibuat. Sehingga dari proses tersebut akan 

didapatkan sebuah analisa hasil yang akan menjawab permasalahan yang 

ada dalam tugas akhir. 

BAB V KESIMPULAN 

Bab ini berisikan kesimplan dari pembuatan tugas akhir ini serta saran 

untuk mendatang disebabkan keterbatasan dalam pengetahuan dalam tugas 

akhir ini. 

DAFTAR PUSTAKA 

Daftar pustaka merupakan refrensi-refrensi yang dipakai pada penelitian. 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


