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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pertanian merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang 

dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau 

sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Di era modern ini 

minat anak- anak muda sebagai generasi penerus disektor ini sudah banyak 

berkurang. Mereka cenderung memilih bekerja pada perusahaan ataupun pabrik 

besar dengan alasan penghasilan tetap tidak seperti bertani. 

Untuk menggeluti dunia pertanian memang bukan hal yang mudah. Pracaya 

(1999: 1) menyatakan untuk bisa berhasil petani perlu tahu ilmu bercocok tanam. 

Ilmu itu meliputi tanaman dan cara perawatannya, lahan, pengairan, dan bahkan 

metode pemasaran hasil pertanian. Pengetahuan mengenai tanaman dan cara 

perawatannya berhubungan dengan jenis-jenis tanaman yang cocok ditanam 

berdasarkan musim, apa saja hama dan penyakit tanaman yang biasa menyerang, 

dan jenis pupuk yang seperti apa yang cocok untuk digunakan. Yang terakhir, 

metode pemasaran hasil pertanian, faktor ini menjadi indikator apakah sebuah 

proses kegiatan pertanian ini berhasil atau tidak. Saat hasil melebihi biaya 

perawatan, kegiatan pertanian dikatakan berhasil, begitu pula sebaliknya. 

Seiring dengan perkembangan teknologi pengetahuan dan informasi tidak 

hanya didapatkan dari pendidikan formal saja. Sumber bisa berasal dari media 



2 
 

 
 

cetak ataupun elektronik yang dewasa sudah semakin mutakhir untuk mengakses 

internet. Salah satu media elektronik yang sedang berkembang adalah teknologi 

telepon pintar atau smartphone berbasis android. Menurut Arifianto (2011: 1), 

android merupakan perangkat bergerak pada sistem operasi untuk telepon seluler 

yang berbasis linux.  

Android merupakan platform terbuka atau open source  sehingga para 

pengembang dapat mengganti, meningkatkan, dan menciptakan aplikasi mereka 

sendiri. Untuk itu, aplikasi pengenalan hama dan penyakit tanaman pangan 

berbasis android ini di ciptakan dengan harapan mampu menjadi sumber 

informasi bercocok tanam yang mudah diakses atau didapat oleh petani. 

1.2 Rumusan Masalah 

Tanaman pangan adalah komoditas utama dalam bidang pertanian karena 

merupakan salah satu dari kebutuhan pokok manusia. Pada kenyataannya 

pembudidayaan tanaman pangan memiliki berbagai macam kendala diantaranya 

dalam penanganan hama dan penyakit yang sering menyerang tanaman. Penelitian 

mengenai hama dan penyakit pada tanaman pangan sudah dilakukan meskipun 

masih belum merta ke semua aspek. Pracaya(1999: )Seperti penelitian yang 

pernah dilakukan oleh beberapa ahli yang bekerja di kebun raya bogor antaralain 

oleh J van Breda de Haan, A.Zimmermann, M.Raciborski, S.H. Koorders, A. 

Rant, dan A.A.L. Rutgers, yang hanya meneliti aspek mikologi (mengenai jamur). 

Menyadari pentingnya hal tersebut maka permasalahan yang dihadapi 

adalah bagaimana membuat sebuah aplikasi / sistem informasi yang cermat, 
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tepat,cepat, dan mudah diakses untuk mengetahui jenis-jenis hama dan penyakit 

pada tanaman pangan. 

1.3 Ruang  Lingkup 

Agar penulisan ini dapat mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan 

maka ruang lingkup permasalahnnya akan dibatasi : 

1. Aplikasi dirancang di atas platform Android sehingga hanya dapat 

dijalankan pada perangkat mobile yang mengunakan sistem operasi 

Android. 

2. Minimal versi android yang digunakan adalah Ice Cream Sandwich. 

3. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan informasi mengenai hama dan 

penyakit tanaman pangan berikut cara penanggulangannya. 

4. Aplikasi dirancang dengan sistem yang memungkinkan pihak lain untuk 

menambahkan konten informasi mengenai hama dan penyakit tanaman dan 

cara penanggulangannya. 

5. Tanaman pangan yang dibahas meliputi tanaman pangan yang ada di 

indonesia dibatasi tanaman padi dan jagung. 

6. Perangkat mobile yang dipakai harus terkoneksi dengan internet. 

7. Aplikasi ini hanya menampilkan informasi jenis-jenis hama dan penyakit 

pada tanaman pangan berikut cara penanggulangannya. 

8. Database server yang digunakan  MySQL. 

9. Database disimpan di web service. 
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1.4 Tujuan 

Peneletian ini mempunyai tujuan untuk membuat sebuah “aplikasi 

pengenalan hama dan penyakit pada tanaman pangan berbasis android” yang 

dapat memberikan informasi mengenai jenis-jenis hama dan penyakit pada 

tanaman pangan dan cara penanggulangannya. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk : 

1. Dapat menambah wawasan mengenai jenis hama dan penyakit pada 

tanaman pangan 

2. Dapat memberikan informasi mengenai jenis hama dan penyakit pada 

tanaman pangan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut : 

BAB I : Pendahuluan 

 Bab ini menjelaskan dasar-dasar  dari penulisan laporan tugas akhir, yang 

terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian  serta sistematika penulisan laporan 

tugas akhir. 

 

BAB II : landasan Teori 

 Bab ini membahas teori-teori yang berhubungan dengan topik penelitian. 

BAB III : Metode Penelitian 
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 Bab ini membahas tentang uraian rinci mengenai bahan/data yang akan 

digunakan sebagai kebutuhan input maupun output, membahas mengenai 

kebutuhan software dan hardware dan rancangan sistem berupa gambaran 

secara umum bagaimana aplikasi berjalan serta perancangan tampilan 

aplikasi . 

BAB IV : Pembahasan 

 Bab ini berisi implementasi sistem dan pembahasan yaitu menguraikan hasil 

penelitian dan kemudian dibahas sesuai dengan apa adanya sistem yang 

berjalan. 

BAB V : Kesimpulan dan Saran  

 Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari hasil penelitian 

yang ditujukan untuk pengembang/pihak ke-3 jika ingin mengembangkan 

penelitian yang telah dilakukan penulis. 

 

 


