
BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tanaman karet merupakan salah satu komoditas pertanian penting untuk 

perkebunan Indonesia dan lingkup internasional. Di Indonesia karet merupakan 

salah satu penghasil devisa yang besar. Karet mampu memberikan kontribusi 

komoditi ekspor dalam upaya peningkatan devisa Indonesia. Pendapatan devisa 

dari komoditi ini pada tahun 2014 produksi karet alam Indonesia sebesar 2,6 juta 

ton memberikan kontribusi devisa senilai US$ 4,7 juta. Boerhendhy dan Agustina 

(2013), menyebutkan bahwa tanaman karet juga memberikan kontribusi yang 

sangat penting dalam pelestarian lingkungan. Tabel 1 menunjukan perbandingan 

nilai dan berat hasil karet, ikan dan kopi di Indonesia pada tahun 2014 – 2016. 

 
Tabel 1.1 Perbandingan berat dan nilai hasil karet, ikan dan kopi 2014 - 2016 

(Sumber : www.bps.go.id) 
 

Tahun 

Karet Ikan Kopi 

Berat 

(Ton) 

Nilai 

(US$) 

Berat 

(Ton) 

Nilai 

(US$) 

Berat 

(Ton) 

Nilai 

(US$) 

2014 2.623.425 4.741.489 850.633 22.122.420 384.816 1.039.331 

2015 2.630.313 3.699.055 974.550 33.602.630 502.021 1.197.735 

2016 2.578.791 3.370.341 960.400 30.404.000 267.058 650.216 

 

Indonesia merupakan Negara dengan kebun karet terbesar di dunia 

mengungguli produsen utama lainnya yaitu Thailand dan Malaysia dengan luas 

3,4 juta hektar. Dari jumlah ini, sebesar 85% atau sekitar 2,84 juta hektar adalah 

kebun rakyat. Meskipun demikian, produksi karet Thailand per tahun lebih besar 

http://www.bps.go.id/
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dibandingkan dengan hasil produksi karet Indonesia. Keadaan ini disebabkan 

karena rendahnya produktivitas dan kualitas tanaman karet Indonesia yang tidak 

dikelola secara profesional, terutama diperkebunan karet rakyat yang 

menyumbang 84% dari total produksi karet nasional. Sisanya (sekitar 16%) 

merupakan perkebunan karet milik Negara atau perkebunan besar yang dikelola 

secara profesional. Salah satu faktor yang membuat produktivitas tanaman karet 

menjadi rendah adalah adanya serangan hama dan penyakit. Kemudian kurangnya 

informasi dan pengetahuan yang dimiliki dalam perawatan sehari-hari, seperti 

pemupukan serta pemberantasan hama dan penyakit yang kurang intensif 

(Budiman, 2012). 

Petani karet sering menemukan masalah seperti penyakit dan hama pada 

tanaman karet yang dapat mengakibatkan kematian pada tanaman karet. dalam 

wawancara dari petani karet yang ada di wilayah Kabupaten Tulang Bawang 

sering ditemukannya penyakit dan hama antara lain, penyakit pada akar, penyakit 

pada bidang sadap, dan hama penggangu seperti rayap dan kutu tanaman. 

Penyakit tersebut dapat dideteksi melalui gejala-gejala yang ditimbulkan, akan 

tetapi untuk mengetahui jenis penyakit yang menyerang tanaman karet diperlukan 

seorang pakar pertanian dan perkebunan. 

Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu pengenalan dan pengetahuan 

serta informasi secara umum dan praktis mengenai hama dan penyakit dari para 

ahli atau pakar di bidang tanaman karet, sehingga memudahkan dalam 

mengidentifikasi dan proses pengendalian lebih lanjut. Keterbatasan pakar (1 

pakar dan berpengalaman serta 2 pakar lainnya kurang berpengalaman) juga 

menjadi kendala dalam menggunakan jasa pakar dibidang tanaman karet. Untuk 
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mengatasi permasalahan keterbatasan pakar, dibutuhkan suatu sistem yang 

menerapkan salah satu metode yang terdapat dalam bidang ilmu kecerdasan 

buatan yaitu sistem pakar. 

 Beberapa penelitian yang pernah diusulkan berkaitan dengan sistem pakar 

untuk mangatasi penyakit dan hama pada tanaman karet, antara lain Maulana,  

Fitri, Fitriani (2016) menggunakan metode Dempster-Shafer. Hasil dari penelitian 

dapat disimpulkan bahwa metode yang digunakan dapat mendiagnosa dengan 

tingkat akurasi 100% memberikan pengetahuan kepada petani tentang Organisme 

Pengganggu Tanaman dan mengurangi tingkat serangan Organisme Pengganggu 

Tanaman, dapat membantu atau mempermudah pekerjaan para pakar kerena 

memindahkan pengetahuan para pakar ke aplikasi yang disertai dengan 

pengendalian penyakit. Zainab (2017) menggunakan Metode Certainty Factor 

untuk diagnosa penyakit tanaman karet. Hasil dari penelitian disimpulkan bahwa 

Gejala penyakit tanaman karet dipersentasekan ke dalam rule dengan 

menggunakan metode Certainty Factor. Dengan penerapan metode Certainty 

Factor dapat dilakukan diagnosa dengan tingkat akurasi 91% terhadap penyakit 

tanaman karet. 

 Perbandingan dari metode yang diusulkan yaitu metode Case Based 

Reasoning dan K-Nearest Neighbor mencari solusi dari permasalahan tersebut 

berdasarkan dari pengalaman kasus masa lalu dan pendekatan untuk mencari kasus 

dengan menghitung kedekatan antara kasus baru dengan kasus lama. Sedangkan 

metode sebelumnya yaitu metode Dempster-Shafer dan Certainty Factor mencari 

solusi dari permasalahan yang tidak konsisten dari sebuah data dan untuk 

mengasumsikan kepastian suatu data. 
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1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan 

permasalahan yang ada pada sistem diagnosa penyakit dan hama pada tanaman 

karet sebagai berikut : 

1. Bagaimana mengimplementasikan metode CBR dan KNN dalam 

perangkat lunak berbasis website untuk memecahkan masalah penyakit 

dan hama pada tanaman karet ? 

2. Bagaimana mendapatkan informasi tentang  penyakit dan hama serta cara 

penanganan secara cepat, tepat, dan akurat untuk tanaman karet ? 

 

1.3  Batasan Masalah 

Agar pembahasan dalam laporan skripsi ini dapat lebih terarah maka 

penulis memberikan batasan masalah yaitu : 

a. Sistem diagnosa penyakit dan hama yang dibangun hanya dapat 

menentukan penyakit dan hama pada tanaman karet. 

b. Sistem penentuan keputusan yang dibuat dalam bentuk web browser 

dengan menggunakan  software Dreamweaver dan Xampp. 

c. Metode yang digunakan dalam  diagnosa penyakit dan hama pada tanaman 

karet adalah metode Case Based Reasoning dan metode K-Nearest 

Neighbor. 
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1.4 Tujuan Penelitian. 

1. Mengimplementasikan metode CBR dan KNN dalam perangkat lunak 

berbasis website untuk memecahkan masalah penyakit dan hama pada 

tanaman karet. 

2. Mendapatkan informasi tentang  penyakit dan hama serta cara penanganan 

secara cepat, tepat, dan akurat untuk tanaman karet. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Memberikan kemudahan bagi petani karet dalam unsur diagnosa penyakit 

dan hama pada tanaman karet serta cara penanganannya. 

 

1.6  Sistematika Penulisan Penelitian 

Dalam bab ini tercantum latar belakang masalah, perumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan 

penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 




