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ABSTRAK 
 

Pertanian mempunyai arti yang penting bagi kehidupan manusia, selama manusia 
hidup, selama itu pula pertanian tetap akan nada. Hal itu disebabkan karena 
makanan merupakan kebutuhan manusia paling pokok selain udara dan air, 
makanan merupakan hasil dari pertanian yang mana setiap tahun kebutuhan akan 
makanan semakin meningkat karena populasi manusia terus bertambah. Pada 
penelitian ini dirancang suatu sistem berbasis website yang dimaksudkan untuk 
membantu petani dalam mendiagnosa hama tanaman. 
Perancangan aplikasi ini meliputi hal teknis seperti membuat database baru, 
pencarian hama tanaman yang menyerang, gejala yang di timbulkan oleh hama. 
Dalam aplikasi ini terdapat menu konsultasi untuk mendiagnosa hama tanaman 
tomat.Aplikasi diagnosa hama ini di bangun menggunakan software PHP dengan 
database MySQL untuk mempermudah orang lain guna pengembangan aplikasi 
pembelajaran ini agar menjadi lebih menarik. 
Dengan aplikasi tersebut, diharapkan bisa bermanfaat untuk pakar, petani atau 
orang awam bahakan siswa tingkat SMU sebagai pembelajaran dini.  
 
 
Kata kunci : PHP, MySQL, APLIKASI PENENTUAN HAMA TOMAT 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pertanian mempunyai arti yang penting bagi kehidupan manusia, 

selama manusia hidup, selama itu pula pertanian tetap akan nada. Hal itu 

disebabkan karena makanan merupakan kebutuhan manusia paling pokok 

selain udara dan air, makanan merupakan hasil dari pertanian yang mana setiap 

tahun kebutuhan akan makanan semakin meningkat karena populasi manusia 

terus bertambah. Tanaman dapat diserang berbagai macam hama, hama  

tersebut dapat diketahui dari gejala gejala yang ditimbulkan, akan tetapi untuk 

mengetahui secara tepat jenis hama yang menyerang tanaman tersebut 

memerlukan seorang pakar/ahli pertanian. 

Sedangkan jumlah pakar pertanian terbatas dan tidak dapat mengatasi 

permasalahan petani.dalam waktu bersamaan, sehingga diperlukan suatu 

sistem yang mempunyai kemampuan seperti seorang pakar, yang mana 

didalam sistem ini berisi pengetahuan keahlian seorang pakar pertanian 

mengenai penyakit dan gejala tanaman. Pada penelitian ini dirancang suatu 

sistem berbasis website yang dimaksudkan untuk membantu petani dalam 

mendiagnosa hama tanaman. Sistem diagnosa hama tanaman berbasis website 

telah dikembangkan dan mempunyai keunggulan dalam kemudahan akses dan 

kemudahan pemakaian. Dengan fitur yang berbasis website yang dimiliki, 
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sistem diagnosa hama tanaman yang telah dibangun dapat digunakan sebagai 

alat bantu untuk diagnosa hama tanaman dan dapat diakses oleh petani 

dimanapun juga untuk mengatasi persoalan keterbatasan jumlah pakar 

pertanian dalam membantu petani mendiagnosa hama suatu tanaman. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan adanya permasalahan yang dijabarkan, maka rumusan masalah  

yang didapat antara lain : 

1. Bagaimana membuat Sistem berbasis websit dengan menggunakan metode 

forward chaining ?  

2. Bagaimana rancangan sistem untuk mendiagnosa hama suatu tanaman.  

  

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dari permasalahan di atas antara lain : 

a. Sistem tidak mencakup semua jenis tanaman hanya mewakili sebagian 

tanaman saja. Dan pada aplikasi ini menggunakan tanaman tomat sebagai 

pembahasan.  

b. Hanya ada satu hama yang teridentifikasi. 

c. Pembuatan aplikasi ini berdasar referensi dari suatu buku.  

d. Sistem ini dapat diakses oleh dua user yaitu admin dan pemakai. 
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1.4 Tujuan  

Adapun maksud dan tujuan dalam pembuatan Rancangan Aplikasi Penentuan 

Hama Tanaman Berbasis Web adalah sebagai berikut : 

a. Membantu  mendeteksi hama tanaman tomat tanpa bertatap muka dengan 

orang yang ahli di bidangnya atau seorang pakar. 

b. Mempermudah petani tomat dan orang awam dalam melakukan pengendalian 

setelah mengetahui adanya hama tanpa menunggu atau pergi ke seorang ahli 

atau seorang pakar. 

c. Membuat desain sistem pakar untuk mengidentifikasi hama tanaman tomat. 

d. Memberi pengetahuan yang lebih luas mengenai hama yang ada pada tanaman 

tomat dan cara pengendaliannya. 

 

1.5 Manfaat 

Manfaat dari penulisan tugas akhir ini antara lain sebagai berikut : 

a. Bagi pakar 

Dapat menyederhanakan sistem tanya jawab tanpa melalui tatap muka dengan 

sistem komputerisasi dan juga dapat meningkatkan ketelitian. 

b. Bagi orang awam atau petani (User) 

1) Menyediakan aplikasi berbasis web untuk mendiagnosis hama tanaman 

secara tepat dan cepat. dengan tampilan yang menarik dan mudah untuk di 

pahami oleh masyarakat awam. 
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2) User khususnya anggota kelompok tani tinggal memilih kriteria gejala 

gejala hama yang telah ada, dengan cara mengklik gejala tersebut, tanpa 

harus menginputkan banyak data secara manual. 

3) Aplikasi berbasis web ini dapat diakses untuk semua kalangan mulai dari 

petani, atau masyarakat umum lainnya, bahkan siswa SLTA sebagai 

pembelajaran dini. 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

 Metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Metode Literatur : 

Dilakukan dengan cara mencari segala macam informasi secara riset 

keperpustakaan dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan 

masalah yang dihadapi. 

b. Pengumpulan dan Analisa Data : 

pengumpulan data dilakukan dengan cara : observasi, identifikasi dan 

klasifikasi melalui studi literatur. Dari pengumpulan data tersebut dilakukan 

analisa data yaitu menganalisa gejala gejala apa saja yang timbul pada 

tanaman tomat. Jika tanaman tersebut terkena serangan hama maka akan di 

tentukan suatu pengendalian yang tepat terhadap gejala gejala tersebut. 

c. Perancangan Sistem 

Melakukan analisa awal tentang sistem yang akan dibuat, yaitu suatu 

pemecahan masalah yang dilakukan melalui sistem terkomputerisasi dengan 
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cara menggolongkan hama tanaman tomat. Kemudian pada perancangan 

sistem akan dilakukan suatu sistem yang baku untuk rule base, knowledge 

base dan metode yang akan dipakai dalam pencarian solusi yang tepat untuk 

mengatasi hama dan penyakit yang sesuai dengan gejala gejala yang 

disebutkan. 

d. Pembuatan program 

Melakukan implementasi terhadap sistem berdasarkan hasil dari perancangan 

sistem yan sesuai dengan kebutuhan. 

e. Uji coba program  

Uji coba program dapat dilakukan pada akhir dari tahap-tahap analisa sistem, 

desain sistem dan tahap penerapan sistem atau implementasi sistem. Sasaran 

dari uji coba program adalah untuk menemukan kesalahan-kesalahan dari 

program yang mungkin terjadi sehingga dapat segera di perbaiki. 

f. Pembuatan kesimpulan 

Pada tahap ini program telah melakukannya dengan baik, sehingga program 

ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. 

 

1.7 Sistematik Penulisan 

 Adapun Sistematika Tugas Akhir ini adalah: 

 

 BAB I :  PENDAHULUAN 

 Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan, manfaat, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. 
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BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

 Pada bab ini dijelaskan tentang teori-teori serta penjelasan-penjelasan 

yang dibutuhkan dalam Rancangan aplikasi Hama Tanaman Hortikultura 

Berbasis Web. 

 BAB III :  ANALISA DAN PERENCANAAN SISTEM 

 Bab ini berisi tentang analisa dan perancangan sistem dalam 

pembuatan Tugas Akhir Rancangan aplikasi Hama Tanaman Hortikultura 

Berbasis Web. 

BAB IV :  IMPLEMENTASI 

 Bab ini berisi penjelasan hasil Tugas Akhir dan pembahasan 

Rancangan aplikasi Hama Tanaman Hortikultura Berbasis Web. 

BAB V :  UJI COBA DAN EVALUASI 

  Bab ini berisi pengujian program Tugas Akhir. 

BAB VI :  PENUTUP 

 Bab ini berisi tentang kesimpulan yang dapat diambil dari keseluruhan 

isi dari laporan serta saran yang disampaikan penulis terkait pengembangan 

aplikasi yang ada menjadi aplikasi yang lebih baik. 

DAFTAR PUSTAKA 

 Bab ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber literatur yang 

digunakan dalam pembutan laporan ini. 

LAMPIRAN 

     Bab ini berisi tentang keseluruhan konfigurasi pada pembuatan aplikasi. 

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
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