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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Penelitian dengan tema yang hampir sama pernah dilakukan sebelumnya 

adalah : 

Tabel 2.1 Tabel Tinjauan Pustaka 

Parameter 

 

Penulis 

Objek Metode Bahasa 

Pemrograma 

Hasil 

Adji, Vian 

Prastowo 

 

STMIK 

AKAKOM 

(2017) 

Tanaman 

Obat 

Forward  

Chining 

Java Sistem mampu 

mengidentifikasi 

penyakit tanaman 

obat berdasarkan 

gejala yang 

ditimbulkan. 

Safarudin 

 

STMIK 

AKAKOM 

(2014) 

Hadist  Java Aplkasi dapat 

menampilkan data 

hadits sesuai 

dengan katagori 

imam yang ada 

pada aplikasi 

Darius Ginting 

 

Universitas 

Sumatra Utra 

(2013) 

Tanaman 

Jeruk 

 Java Aplikasi mampu 

memberi informasi 

mengenai hama dan 

penyakit pada 

tanaman jeruk 

beserta cara 

penanggulangannya 

berdasarkan pilihan 

menu yang ada 

pada aplikasi 

Aprikha, Laily 

Nur D 
 
 

Tanaman 

Padi 

Forward 

Chaining  

Delphi 6.0  Aplikasi yang 

dibuat pada skripsi 

ini dapat membantu 

orang awam dalam 
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STMIK 

AKAKOM 

(2007) 

mengetahui jenis 

penyakit yang 

diderita oleh 

tanaman padi serta 

bagaimana cara 

pengendaliannya   

 

Maulana Ardian 

Hanifuddin 

 

UNDINUS 

Semarang 

(2017) 

Tanaman 

Obat 

Keluarga 

 Java Detail tanaman dan 

video cara 

budidaya 

Irvandha Widi 

Pratama 

 

STMIK 

AKAKOM 

(2017) 

Tanaman 

Pangan 

 Java Aplikasi dapat 

memberikan 

informasi mengenai 

hama dan penyakit 

pada tananman 

pangan dengan 

tersedia menu 

tambah informasi 

sebagai sarana 

pengguna untuk 

dapat 

menambahkan 

informasi hama dan 

penyakit yang 

berkaitan dengan 

aplikasi. 

Terdapat perbedaan dari tinjauan pustaka di atas dengan penelitian yang 

dibuat pada tugas akhir ini yaitu mengenai objek/data yang diteliti dan fasilitas 

menu dengan data yang bersifat dinamis sehingga pengguna dapat menambah 

sendiri data/informasi yang mereka punya kedalam aplikasi , data/objek penelitian 

berkaitan dengan tanaman pangan. 
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2.2    Dasar Teori 

2.2.1 Hama 

Yang dimaksud dengan hama adalah semua binatang yang menggangu dan 

merugikan tanaman,terutama tanama yang dibudidayakan oleh manusia(Pracaya 

1991:2). Sedangkan menurut pendapat para ahli hama dalam arti luas adalah 

semua organnisme atau binatang yang aktivitas kehidupanya merusak tanaman da 

mengakibatkan kerugian ekonomi bagi manusia. 

Ada beberapa golongan hama yang bisa menyerang tanaman budidaya 

yaitu : golongan serangga, golongan mamalia, golongan binatang lunak, dan 

golongan Aves(burung).Serangga adalah binatang kecil yang memiliki kaki beruas 

dan bernafas melalui pembuluh nafas, tubuh dan kepalannya berkulit 

keras(belalang, wereng, kutu, ulat, kumbang).Mamalia adalah mahluk hidup 

bertulang belakang dan menyusui binatang dari golongan mamalia yang merusak 

tanaman antara lain : kelelawar, tupai, musang, tikus, dan lain-lain.Golongan 

binatang lunak yang potensial menjadi hama adalah mollusca dan nematode. 

Seluruh atau sebagian tanaman yang terserang hama akan mengalami 

penurunan fungsi metabolisme atau bahkan tidak dapat berfungsi sama sekalidan 

akhirnya dapat menyebabkan kematian pada tanaman. 

2.2.2 Penyakit 

Tanaman dikatakan sakit apabila ada perubahan seluruh atau sebagian 

organ-organ tanaman yang menyebabkan terganggunya kegiatan fisiologis sehari-

hari. Secara singkat penyakit tanaman adalah penyimpangan dari keadaan 

normal(Pracaya,1991:320). Suatu tanaman dapat dikatakan sehat atau normal jika 
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tanaman tersebut dapat menjalankan fungsi-fungsi fisiologis dengan baik, 

sepertipembelahan dan perkembangan sel, pengisapan air dan zat hara, fotosintesis 

dan lain-lain. Gangguan pada proses fisiologis atau fungsi-fungsi tanaman dapat 

menimbulkan penyakit. 

Penyakit pada tanaman budidaya biasanya disebabkan oleh Cendawan, 

Bakteri, Virus dan faktor lingkungan (iklim, tanah, dan lain-lain). Cendawan dapat 

juga disebut jamur. Cendawan adalah suatu kelompok jasad hidup yang 

menyerupai tumbuhan tingkat tinggi karena mempunyai dinding sel, tidak 

bergerak, berkembang biak dengan spora, tetapi tidak mempunya klorofil. 

Cendawan tidak mempunyai batang, daun, akar, dan sistem pembuluh seperti pada 

tumbuhan tingkat tinggi. Bakteri adalah salah satu jenis mahluk kecil (organisme) 

yang sebagian besar termasuk saprofit (numpang hidup di dalam tubuh mahluk 

lain, tidak merugikan dan menguntungkan mahluk lain tersebut). Virus adalah 

pathogen obligat (hanya hidup dan berkembang biak dalam organisme hidup). 

Ukuran virus amat kecil (submikroskopik) dan terdiri atas komposisi kimia, yaitu 

protein dan nucleic acid. Virus bersifat parasitic dan dapat menyebabkan berbagai 

macam penyakit pada semua bentuk organisme hidup. Penyakit yang disebabkan 

oleh faktor lingkungan biasanya diakibatkan oleh ketidaksesuaian kondisi 

lingkungan tempat tanaman tumbuh dengan kondisi lingkungan yang menjadi 

habitat asli tanaman, sehingga tanaman tumbuh tidak sehat atau tidak normal. 

2.2.3 Android 

Android adalah sistem operasi untuk perangkat mobile berbasis Linux 

yang mencakup sistem operasi, middleware dan aplikasi. Android menyediakan 
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platform terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan apliksi mereka. 

Awalnya Google Inc membeli Android Inc yang merupakan pendatang baru yang 

membuat piranti lunak untuk smartphone. Kemudian untuk mengembangkan 

Android dibentuklah open Handset Alliance, konsorsium dari perusahaan-

perusahaan perangkat keras, perangkat lunak, dan telekomunikasi yang bertujuan 

untuk memajukan standar terbuka perangkat seluler. 

Pada saat perilisan perdana Android, 5 November 2007, Android bersama 

open Headset Alliance menyatakan mendukung pengembangan open source pada 

perangkat mobile, Di lain pihak, Google merilis kode-kode Android dibawah 

lisensi Apache, sebuah lisensi perangkat lunak dan open platform perangkat 

seluler (Safaat,2012). 

2.2.4 Java 

Java adalah bahasa pemrograman yang terkenal. Java banyak digunakan 

untuk membangun program, dirilis pertama kali pada tahun 1995 oleh Sun 

Microsystems. Penciptanya adalah James Gosling. 

Java berorientasi pada objek. Pemrograman berorientasi objek (object 

oriented programming atau OOP) adalah suatu pendekatan yang memungkinkan 

suatu kode yang digunakan untuk menyusun program menjadi lebih mudah untuk 

digunakan kembali (istilah aslinya reusability), lebih handal, dan lebih mudah 

dipahami. Salah satu fitur dalam OOP adalah pewarisan. Fitur inilah yang 

membuat suatu kode yang telah ditulis dalam bentuk kelas sangat mudah untuk 

diwariskan ke kelas lain guna mendukung sifat reusable.(Abdul Kadir,2012). 
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2.2.5 Web Service 

     Web service adalah aplikasi sekumpulan data (database), perangkat lunak 

(software) atau bagian dari perangkat lunak yang dapat diakses secara remote oleh 

berbagai peranti dengan sebuah perantara tertentu. Secara umum , web service 

dapat diidentifikasikan dengan mengunakan URL seperti hanya web pada 

umumnya. Namun yang membedakan web service dengan web pada umumnya 

adalah interaksi yang diberikan oleh web service. Berbeda dengan URL web pada 

umumnya , URL web service hanya menggandung kumpulan informasi,  perintah, 

konfigurasi atau sintaks yang berguna membangun sebuah fungsi-fungsi tertentu 

dari aplikasi. (Muhammad Aji Pratama,2013). 

2.2.6 MySql 

MySql adalah software yang tergolong sebagai DBMS (Database 

Management System) yang bersifat Open Source. Open Source menyatakan 

bahwa software ini di lengkapi dengan source code (kode yang dipakai untuk 

membuat MySQL), selain itu tentu saja bentuk sistem oprasi, dan bisa diperoleh 

dengan cara men-download (mengunduh) di internet secara geratis (Abdul 

Kadir,2004). 

 

  


