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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Hortikultura (horticulture) berasal dari bahasa Latin hortus (tanaman kebun) 

dan cultura/colere (budidaya), dan dapat diartikan sebagai budidaya tanaman 

kebun. Hortikultura merupakan salah satu sektor yang berkembang pesat dalam 

pertanian Indonesia. Jenis tanaman yang dibudidayakan dalam hortikultura 

meliputi buah-buahan, sayur-sayuran, bunga dan tanaman hias. Pada penelitian ini 

dibatasi tanaman hortikultura pada jenis sayuran saja. 

Tanaman hortikultura memiliki prospek pengembangan yang baik karena 

memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan potensi pasar yang terbuka lebar,baik 

didalam negri maupun di luar negri.   Fungsi sayuran sebagai penyedia vitamin, 

mineral ,serat dan senyawa lain untuk pemenuhan gizi. Fungsi ekonomi, tanaman 

hortikultura menjadi sumber pendapatan petani, pedagang, kalangan industri. 

Dengan banyaknya fungsi tanaman hortikultura seperti yang dijabarkan diatas 

maka ada pula faktor penghambat yang menyebabkan tanaman hortikultura tidak 

tumbuh secara maksimal, hal tersebut disebabkan salah satunya adalah dari faktor 

penyakit.  

Untuk mengatasi kendala tersebut dapat dilakukan pencegahan penyakit 

dengan mengidentifikasi dan pengendalian untuk penyakit tanaman hortikultura. 

Dalam mengidentifikasi sebuah penyakit pada tanaman hortikultura hal utama 

yang harus diketahui adalah gejala-gejala awal yang timbul pada setiap bagian 

tanaman seperti pada daun, batang, umbi, buah atau akar. 

Dari latar belakang di atas dapat dibuat buah inovasi baru agar mudah dalam 

mengidentifikasi penyakit pada tanaman hortikultura jenis sayuran. Dengan 

melihat gejala-gejala yang timbul pada tanaman sayuran tersebut, maka akan 

diketahui penyakit yang menyerang tanaman secara cepat agar bisa ditanggulangi 

atau dikendalikan dengan cara yang tepat. 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Latin
https://id.wikipedia.org/wiki/Tanaman
https://id.wikipedia.org/wiki/Kebun
https://id.wikipedia.org/wiki/Budidaya
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan suatu pokok 

permasalahan yaitu bagaimana merancang dan membangun aplikasi untuk 

mengidentifikasi penyakit pada tanaman hortikutura jenis sayuran berbasis 

android sehingga memudahkan  petugas penyuluh pertanian dalam 

mengidentifikasi penyakit tanaman hortikultura jenis sayuram. 

1.3 Ruang Lingkup 

Dalam pelaksanaan penelitian ini, berbagai pemasalahan yang muncul dalam 

konteks objek yang lebih luas akan dibatasi sesuai dengan kebutuhan dan 

kemampuan sehingga pembahasan penelitian nantinya bisa mencapai tujuan dan 

sasaran yang diharapkan. 

Ruang lingkup dalam sistem identifikasi penyakit pada tanaman hortikultura 

antara lain: 

a. Sistem dapat mengidentifikasi penyakit pada tanaman hortikultura jenis 

sayuran melalui gejala- gejala yang yang timbul pada tanaman hortikultura 

jenis sayuran. 

b. Sistem akan berjalan pada Sistem Operasi Android 

c. Tanaman yang di identifikasi adalah cabai, bawang merah, tomat, wortel, 

kentang. 

d. Sistem dapat berjalan tanpa menggunakan koneksi internet. 

e. Sistem memiliki 3 menu utama yaitu menu identifikasi, manfaat dan galeri. 

f.   Pengguna dari sistem ini adalah  Petugas penyuluh pertanian. 

g. Data gejala dan penyakit tanaman hortikultura diperoleh dari ahli pertanian di 

Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan pada pembuatan aplikasi identifikasi penyakit tanaman 

hortikultura jenis sayuran adalah: 

Menghasilkan aplikasi berbasis android untuk mengidentifikasi penyakit pada 

tanaman hortikultura jenis sayuran. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Memudahkan Petugas penyuluh pertanian untuk mengetahui penyakit 

hortikultura secara praktis dimana dapat langsung diakses melalui handphone  

Operation System (OS) Android sehingga menghemat waktu. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan skripsi ini, sistematika penulisan dibagi menjadi 5 bab 

yaitu sebagai berikut : 

a. BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan. 

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

Bab ini menjelaskan teori-teori secara garis besar yang berhubungan dengan 

penelitian, guna untuk memahami permasalahan yang berkaitan dengan 

sistem yang akan dibangun. 

c. BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang tahapan analisis dan perancangan sistem yang 

akan dibangun dalam penelitian meliputi analisis sistem dan perancangan 

sistem. 

d. BAB IV  IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN SISTEM 

Bab ini merupakan bab yang berisi hasil dan pembahasan yang menguraikan 

hasil perancangan sistem dan implementasinya. 

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran dari 

pembuatan skripsi sampai ke pengembangan sistem kedepannya. 

 

 


