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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Jagung merupakan salah satu komoditas unggulan pertanian dari sub 

sektor tanaman pangan yang multi guna dan bernilai strategis untuk 

dikembangkan. Pada saat ini, jagung tidak hanya dimanfaatkan untuk bahan 

pangan (food) saja tetapi juga untuk pakan ternak (feed), dan juga bahan bakar 

(fuel). Jumlah produksi, produktivitas dan harga jagung selalu mengalami 

fluktuasi karena pengaruh jumlah permintaan dan penawaran yang selalu berubah-

ubah. Tingginya permintaan jagung di pasar domestik merupakan salah satu 

peluang bagi Indonesia untuk menyeimbangkan antara jumlah permintaan dan 

penawaran jagung. Adapun cara yang dapat ditempuh untuk mewujudkan 

keseimbangan permintaan dan penawaran jagung domestik adalah dengan 

memproduksi jagung sendiri di dalam negeri dengan menggunakan sumber daya 

domestik atau dengan melakukan impor jagung dari negara lain (Maharani,2014). 

Berdasarkan data produksi tanaman pangan BPS (2016), produksi jagung 

tahun 2015 sebanyak 10,61 juta ton pipilin kering, meningkat sebanyak 0.60 juta 

ton (3,18 persen) dibandingkan tahun 2014. Kenaikan produksi tersebut terjadi di 

pulau jawa dan luar pulau jawa masing masing sebanyak 0,46 juta ton dan 0,15 

juta ton. Tetepi berdasarkan buletin statistik perdagangan luar negeri impor BPS 

(April 2017) pada bulan januari hingga April 2017 indonesia melakukan import 

sebanyak 128.494,709 ton. 



  2 

 

Tanaman jagung berpotensi terkena serangan hama maupun penyakit yang 

dapat menyerang kapan saja. Beberapa penyakit yang menyerang tanaman jagung 

antara lain adalah Hawar Daun, Busuk Pelapah, Bulai, Busuk Tongkol, dan masih 

banyak lainnya. Penyakit bulai pada jagung sejak lama dirasa menimbulkan 

kerugian cukup besar, sehingga banyak dikenal diantara para petani. Kerugian 

akibat penyakit bulai pada jagung sangat bervariasi. Petak-petak tertentu dapat 

menderita kerugian 90% (Semangun,1993). 

sistem pakar (Expert system) adalah sistem yang berusaha mengadopsi 

pengetahuan manusia ke komputer, agar komputer dapat menyelesaikan masalah 

seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli (Kusumadewi, 2003). Sistem pakar 

yang baik dirancang agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan tertentu 

dengan meniru kerja dari para ahli. Dengan sistem pakar ini dapat membantu 

dalam menyelesaikan masalah yang cukup rumit yang sebenarnya hanya dapat 

diselesaikan dengan bantuan para ahli. Selain itu dengan sistem pakar ini juga 

pada membantu para petani yang tengah mengalami permasalahan mengenai 

penyakit dan hama beserta solusinya tanpa bergantung terhadap seorang pakar. 

Metode Naive Bayes merupakan metode yang digunakan memprediksi 

probabilitas. Sedangkan klasifikasi Bayes adalah klasifikasi statistik yang dapat 

memprediksi kelas suatu anggota probabilitas. Untuk klasifikasi Bayes sederhana 

yang lebih dikenal sebagai Naïve Bayesian Classifier dapat diasumsikan bahwa 

efek dari suatu nilai atribut sebuah kelas yang diberikan adalah bebas dari atribut-

atribut lain. Naïve Bayes Classifier merupakan sebuah metoda klasifikasi yang 

berakar pada Teorema Bayes. Ciri utama dari Naïve Bayes Classifier ini adalah 



  3 

 

asumsi yang sangat kuat (naif) akan independensi dari masing-masing 

kondisi/kejadian (Fais dkk, 2014). Naive Bayes didasarkan pada asumsi 

penyederhanaan bahwa nilai atribut secara kondisional saling bebas jika diberikan 

nilai output. Dengan kata lain, diberikan nilai output, probabilitas mengamati 

secara bersama adalah produk dari probabilitas individu. Keuntungan penggunaan 

Naive Bayes adalah bahwa metode ini hanya membutuhkan jumlah data pelatihan 

(Training Data) yang kecil untuk menentukan estimasi paremeter yang diperlukan 

dalam proses pengklasifikasian. Naive Bayes sering bekerja jauh lebih baik dalam 

kebanyakan situasi dunia nyata yang kompleks dari pada yang diharapkan. 

 Berdasarkan uraian permasalahn diatas ,  untuk mengatasi permasalahan 

penyakit dan hama pada tanaman jagung, maka penelitian penelitian ini akan 

dibuat dengan judul “Sistem Pakar Diagnosa Penyakit dan Hama pada 

Tanaman Jagung Menggunakan metode Naive Bayes”. Sistem diharapkan 

dapat menggantikan peran seorang pakar dalam menangani masalah penyakit dan 

hama pada tanaman jagung.. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Permasalahan yang akan diselesaikan pada penelitian yang diusulkan 

 antara lain : 

1. Bagaimana mengembangkan sistem pakar  diagnosa  penyakit dan hama 

pada tanaman Jagung menggunakan metode Naive Bayes ? 

2. Bagaimana megimplementasikan metode Naive Bayes dalam sistem pakar 

diagnosa penyakit dan hama pada tanaman jagung ? 

 



  4 

 

1.3 Batasan Masalah`. 

 Agar pembahasan dalam skripsi dapat lebih terarah maka penulisan  

batasan masalah antara lain : 

1. Aplikasi ini dapat Mendiagnosa Penyakit dan Hama pada tanaman Jagung. 

2. Pembangunan Sistem Pakar menggunakan metode Neive Bayes. 

3. Pembangunan sistem pakar ini berbasis web 

4. Objek penelitian dilakukan di Lingkungan Totokaton, kelurahan adipuro, 

Kecamatan Trimurjo. 

 

1.4 Keaslian Penelitian 

Penelitian sistem pakar yang penulis lakukan sebagai berikut 

1. Mengidentifikasi penyakit dan hama pada tanamanan jagung serta 

memberikan solusi untuk penanganan. 

2. Penelitian dilakukan di di Lingkungan Totokaton, kelurahan adipuro, 

Kecamatan Trimurjo. 

3. Dibuat menggunakan metode Naive Bayes, dari data 1 tahun terakhir 

dengan total penyakit dan hama sebanyak 4584 penyakit dan hama. 

1.5 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah : 

1. Membangun dan membuat Sistem Pakar untuk mendiagnosa penyakit dan 

hama pada tanaman jagung 
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2. Menerapkan metode Naive Bayes yang dapat mendiagnosa penyakit dan  

hama pada tanaman jagung 

1.6 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian meliputi beberapa hal yaitu sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi 

pada petani untuk mendiagnosa penyakit dan hama pada tanaman jagung. 

2. Mempercepat proses pengambilan keputusan dalam menentukan jenis 

penyakit jagung. 

3. Dapat digunakan oleh penyuluh-penyuluh pertanian yang bukan dibidang 

penyakit tanaman, sehingga dapat menggantikan peran seorang pakar 

khususnya penyakit tanaman jagung. 

 

 


