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Abstrak
Padi merupakan salah satu komoditi pangan utama di Indonesia. Kebutuhan akan komoditi padi terus
meningkat dari tahun ke tahun baik sebagai bahan pangan utama, pakan ternak maupun sebagai bahan baku
industri skala besar hingga skala kecil. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan produksi padi
nasional antara lain dengan penelitian varietas unggul, perluasan areal tanam, dan penyuluhan. Namun dalam
proses penanaman padi terdapat beberapa kendala yaitu intensitas serangan hama dan penyakit, dan
kurangnya tenaga penyuluh pertanian. Dalam mengatasi masalah serangan penyakit pada tanaman padi,
petani padi selaku pihak yang berhubungan secara langsung pada penanaman padi perlu untuk mengetahui
informasi yang cepat dan akurat terkait jenis penyakit yang menyerang. Sehingga setelah didapatkan
informasi penyakitnya maka dapat segera diketahui solusi untuk mengatasi serangan penyakit tersebut.
Dengan berkembangnya teknologi informasi, banyak informasi yang dapat diakses secara cepat melalui
layanan internet. Kemudahan akses terhadap informasi inilah yang salah satunya dapat digunakan untuk
memberikan informasi kepada petani padi tentang identifikasi penyakit. Oleh karena itu peneliti mencoba
memberikan salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk membantu petani padi dalam mengidentifikasi
penyakit tanaman padi. Pada penelitian ini peneliti menerapkan teorema Bayes untuk menghitung nilai
probabilitas hasil identifikasi penyakit tanaman padi. Pada pengujian sampel data gejala penyakit
menunjukkan bahwa menghasilkan nilai akurasi sebesar 90 %.
Kata kunci : Teorema Bayes, Tumbuhan Padi, Probabilitas

1.

PENDAHULUAN

Padi merupakan salah satu komoditi
pangan utama masyarakat Indonesia. Kebutuhan
akan komoditi padi terus meningkat dari tahun ke
tahun baik sebagai bahan pangan utama, pakan
ternak maupun sebagai bahan baku industri skala
besar (pabrikan) hingga skala kecil (rumah
tangga). Berbagai upaya telah dilakukan untuk
meningkatkan produksi padi nasional antara lain
dengan penciptaan dan penelitian varietas unggul,
bantuan benih unggul bermutu, perluasan areal
tanam, dan penyuluhan.
Namun dalam proses penanaman petani
terdapat beberapa kendala yaitu terjadinya
perubahan iklim yang mengakibatkan intensitas
serangan hama dan penyakit, dan kurangnya
tenaga penyuluh pertanian. Dalam mengatasi
masalah serangan penyakit pada tanaman padi,
petani padi selaku pihak yang berhubungan secara
langsung perlu untuk mengetahui informasi yang
cepat dan akurat terkait jenis penyakit yang
menyerang tanaman padi. Sehingga setelah
didapatkan informasi penyakitnya dapat segera
diketahui solusi untuk mengatasi serangan
penyakit tersebut dengan penerapan metode
teorema bayes

2.

TINJUAN PUSTAKA

2.1

Sistem pakar

Sistem pakar adalah cabang kecerdasan
buatan
yang
menggunakan
pengetahuan/knowledge
khusus
untuk
memecahkan masalah pada level human
expert/pakar Sistem pakar banyak dikembangkan
dalam berbagai ilmu, salah satu diantaranya
dalam bidang kedokteran untuk melakukan
diagnosa penyakit. Sistem pakar digunakan untuk
menentukan diagnosa penyakit akan membantu
mengkonfirmasi diagnosa dan menentukan saran
dan terapinya.
sistem pakar adalah sistem informasi
berbasis
komputer
yang
menggunakan
pengetahuan pakar untuk mencapai performa
keputusan tingkat tinggi dalam domain persoalan
sempit. Bagian dalam sistem pakar terdiri dari 2
komponen utamayakni berisi knowledge base
yang berisi basis pengetahuan dan mesin inferensi
yang menggambarkan kesimpulan. Kesimpulan
tersebut merupakan respons dari sistem pakar atas
permintaan pengguna. Gambar 1 berikut
menggambarkan konsep dasar suatu sistem pakar
knowledge based
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disimpan dalam basis pengetahuan dalam
rangka mencapai solusi atau kesimpulan.
Dalam
prosesnya,
mesin
inferensi
menggunakan strategi penalaran dan strategi
pengendalian. Strategi penalaran terdiri dari
strategi penalaran pasti (Exact Reasoning)
dan strategi penalaran tak pasti (Inexact
Reasoning). Exact reasoning akan dilakukan
jika semua data yang dibutuhkan untuk
menarik
suatu
kesimpulan
tersedia,
sedangkan inexact reasoning dilakukan pada
keadaan sebaliknya. Strategi pengendalian
berfungsi sebagai panduan arah dalam
melakukan prose penalaran. Terdapat tiga
tehnik pengendalian yang sering digunakan,
yaitu forward chaining, backward chaining,
dan gabungan dari kedua teknik pengendalian
tersebut

Gambar1. Konsep dasar sistem pakar
Komponen yang harus dimiliki dalam
membangun sistem pakar adalah sebagai berikut
Antar Muka pengguna, Basis pengetahuan, Mesin
Inferensi, Memori kerja. Sedangkan untuk
menjadikan sistem pakar menjadi lebih
menyerupai seorang pakar yang berinteraksi
dengan pemakai, maka dilengkapi dengan,
fasilitas Penjelasan (Explanation Facility),
fasilitas Akuisisi Pengetahuan (Knowledge
Acquisition Faciility). Hal ini terlihat dalam
struktur sistem pakar pada Gambar 2.

3.

Basis Data (Data Base) Basis data terdiri atas
semua fakta yang diperlukan, dimana fakta
fakta tersebut digunakan untuk memenuhi
kondisi dari kaidah-kaidah dalam sistem.
Basis data menyimpan semua fakta, baik
fakta awal pada saat sistem mulai beroperasi,
maupun fakta-fakta yang diperoleh pada saat
proses penarikan kesimpulan sedang
dilaksanakan. Basis data digunakan untuk
menyimpan data hasil observasi dan data lain
yang dibutuhkan selama pemrosesan .

4.

Antarmuka Pemakai (User Interface) Fasilitas
ini digunakan sebagai perantara komunikasi
antara pemakai dengan komputer

2.3 Teorema Bayes
Gambar2. Struktur sistem pakar
2.2 Komponen Utama Pada Struktur Sistem
Pakar
1.

2.
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Basis Pengetahuan (Knowledge Base) Basis
pengetahuan merupakan inti dari suatu sistem
pakar, yaitu berupa representasi pengetahuan
dari pakar. Basis pengetahuan tersusun atas
fakta dan kaidah. Fakta adalah informasi
tentang objek, peristiwa, atau situasi. Kaidah
adalah cara untuk membangkitkan suatu fakta
baru dari fakta yang sudah diketahui
Mesin Inferensi (Inference Engine) Mesin
inferensi berperan sebagai otak dari sistem
pakar. Mesin inferensi berfungsi untuk
memandu proses penalaran terhadap suatu
kondisi, berdasarkan pada basis pengetahuan
yang tersedia. Di dalam mesin inferensi
terjadi proses untuk memanipulasi dan
mengarahkan kaidah, model, dan fakta yang

Teorema bayes merupakan satu metode yang
digunakan untuk menghitung ketidakpastian data
menjadi data yang pasti dengan membandingkan
antara data ya dan tidak. Probabilitas bayes
merupakan salah satu cara untuk mengatasi
ketidakpastian data dengan menggunakan formula
bayes yang dinyatakan :

Dimana :
P(H | E) = probabilitas hipotesis H jika diberikan
evidence E
P(E | H) = probailitas munculnya evidence E
jika diketahui hipotesis H
P(H) = probabilitas H tanpa mengandung
evidence apapun
P(E) = probabilitas evidence E
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3.

HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1 basis pengtahuan
Dibawah ini adalah basis pengetahuan
yang dijadikan sebagai referensi penerapan
teorema bayes dalam menentukan probabilitas
penyakit berdasarkan gejala yang dijadikan
dengan menggunakan masing-masing kode
penyakit serta kode masing-masing gejala.
Penyakit (P01) : bakteri Xanthomonas campestris
pv oryzae)
Gejala:
G01 | menyerang daun dan titik tumbuh.
G02| Terdapat garis-garis di antara tulang daun
Pengendalian: menanam varitas tahan penyakit
seperti IR 36, IR 46, Cisadane, Cipunegara,
menghindari luka mekanis, sanitasi lingkungan,
pengendalian kimia dengan bakterisida Stablex
WP.

Penyakit (P02) : kerdil
Gejala:
G05|daun menjadi pendek, sempit, berwarna hijau
kekuning- kuningan,
G06|batang pendek,
G08|buku-buku pendek,
G10|anakan banyak tetapi kecil.
Pengendalian: sulit dilakukan, usaha pencegahan
dilakukan dengan memusnahkan tanaman yang
terserang ada memberantas vektor.
Penyakit (P03) : tungro
Gejala:
G07 |pertumbuhan tanaman kurang sempurna,
G09| daun kuning hingga kecoklatan,
G11 |jumlah tunas berkurang,
G12| pembungaan tertunda,
G13|malai kecil dan tidak berisi.

Pengendalian:
menanam
varitas
unggul,
menghindari luka mekanis, pergiliran varitas dan
bakterisida Stablex 10 WP.

2.2 Perhitungan Manual
Misalnya gejala yang tampak pada tanaman padi
ada 2 gejala yaitu G01 dan G02
hitung:
1. Penyakit bakteri Xanthomonas campestris pv
oryzae (P01)
Jika probabilitas (P01) adalah : 0,11
Jika probabilitas gejala memandang penyakit
adalah G01 : 0,3
G02 : 0,3
Perhitungan nilai Bayes :
P (P01 | G01) =
P (G01 | P01) * P (P01)
P(G01 | P01) * P (P01) + P (G01 | P02) *
P (P02) + P (G01 | P03) * P (P03) +
P (G01 | P04) * P (P04) + P (G01 | P05) *
P (P05) + P (G01 | P06) * P (P06) +
P (G01 | P07) * P (P07) + P (G01 | P08) *
P (P08) + P (G01 | P09) * P (P09)
= 0,3 * 0.11
(0.3*0,11) + (0*0,11) + (0*0,11) +
(0*0,11) +(0*0,11) + (0*0,11) +
(0*0,11) + (0*0,11) +(0*0,11)
= 0,033
0,033
=1
P (P01 | G02) =
P (G02 | P01) * P (P01)
P (G02 | P01) * P (P01) + P (G02 | P02) *
P (P02) + P (G02 | P03) * P (P03) +
P (G02 | P04) * P (P04)+ P (G02 | P05) *
P (P05) + P (G02 | P06) * P (P06) +
P (G02 | P07) * P (P07) + P (G02 | P08) *
P (P08) + P (G02 | P09) * P (P09)

Pengendalian: menanam padi tahan wereng
seperti Kelara, IR 52, IR 36, IR 48, IR 54, IR 46,
IR 42 (A.W, Imam ; 2005 : 30)

= 0,3 * 0.11
(0.3*0,11) + (0*0,11) + (0*0,11) +
(0*0,11) +(0*0,11) + (0*0,11) +
(0*0,11) + (0*0,11) +(0*0,11)

Penyakit (P04) : bakteri daun bergaris/Leaf streak

= 0,033
0,033
=1

Gejala:
G01| menyerang daun dan titik tumbuh,
G03|Terdapat garis basah berwarna merah
kekuningan pada helai daun sehingga daun seperti
terbakar.

Total Bayes 1 = 1 + 1 = 2

2.Penyakit tungro (P03)
Jika probabilitas (P03) adalah : 0,11
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Jika probabilitas gejala memandang penyakit
adalah G01 : 0
G02 : 0
Perhitungan nilai Bayes :
P (P03 | G01) =
P (G01 | P03) * P (P03)
P (G01 | P01) * P (P01) + P (G01 | P02) *
P (P02) + P (G01 | P03) * P (P03) +
P (G01 | P04) * P (P04) + P (G01 | P05) *
P (P05) + P (G01 | P06) * P (P06) +
P (G01 | P07) * P (P07) + P (G01 | P08) *
P (P08) + P (G01 | P09) * P (P09)
= 0 * 0.11
(0.3*0,11) + (0*0,11) + (0*0,11) +
(0*0,11) + (0*0,11) + (0*0,11) +
(0*0,11) + (0*0,11) + (0*0,11)
= 0
0,033
=0
4.

P (P03 | G02) =

P (G02 | P03) * P (P03)
P (G02 | P01) * P (P01) + P (G02 | P02) *
P (P02) + P (G02 | P03) * P (P03) +
P (G02 | P04) * P (P04) + P (G02 | P05) *
P (P05) + P (G02 | P06) * P (P06) +
P (G02 | P07) * P (P07) + P (G02 | P08) *
P (P08) + P (G02 | P09) * P (P09)
= 0 * 0.11
(0.3*0,11) + (0*0,11) + (0*0,11) +
(0*0,11) + (0*0,11) + (0*0,11) +
(0*0,11) + (0*0,11) + (0*0,11)
=

0
0,033

=0
Total Bayes 2 = 0 + 0 = 0
Hasil = Total Bayes 1 + Total Bayes 2
=2+0
=2
Maka perhitungan probabilitas penyakitnya adalah :
1. Penyakit (P01)
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= 2 / 2 * 100% = 100 %
2. Penyakit Antraknose (P03)
= 0 / 2 * 100% = 0 %

5.

KESIMPULAN DAN SARAN

Teorema Bayes dapat digunakan untuk
mengidentifikasi penyakit pada tanaman padi
dengan menerapkannya pada suatu program
aplikasi. Aplikasi yang dibuat hanya dapat
mengidentifikasi gejala yang tampak secara
umum,
belum
dapat
digunakan
untuk
mengidentifikasi gejala penyakit yang tampak
secara khusus seperti penampakan gejala bersifat
ringan, sedang, atau berat. Nilai akurasi hasil
identifikasi program yang didapat dari pengujian
20 sampel gejala penyakit adalah 90 %.
Disarankan menggunakan data training
untuk nilai probabilitas gejala dan penyakit agar
hasil identifikasi lebih akurat. Disarankan
menggunakan data sampel yang lebih besar untuk
pengujian agar validitas hasil menjadi lebih
akurat. Diperlukan pengembangan aplikasi untuk
mengidentifikasi penampakan gejala yang lebih
khusus seperti penampakan gejala bersifat ringan,
sedang, dan berat
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