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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

  Adapun tinjauan pustaka pada penelitian ini menggunakan referensi antara 

lain: 

Tabel 2.1 Referensi Tinjauan Pustaka 

Penulis dan 

Tahun 

Objek Metode 

 

Teknolo

gi 

Hasil 

Purnamawati 

Dkk. 

 (2011) 

Cabai  

Merah 

Forward 

Chaining 

Web Sistem mempunyai 

kemampuan untuk 

menganalisis penyakit pada 

cabai merah dengan 

memberikan pengetahuan 

yang akurat. 

Bambang 

Yuwono dkk. 

(2011) 

Bunga 

Mawar 

Forward 

Chaining 

Web Sistem mempunyai 

kemampuan untuk 

menambah, mengupdate, 

serta menghapus ciri dan 

gejala pada bunga mawar. 

Emi Kantari 

Dkk. 

 (2010) 

Kelapa 

Sawit 

Forward 

Chaining 

Web Sistem mempunyai 

kemampuan untuk 

mengidentifikasi penyakit 

tanaman kelapa sawit. 

Endang 

Trigayanti  

(2010) 

Padi Forward 

Chaining 

Web Sistem mempunyai 

kemampuan untuk 

mengidentifikasi hama dan 

penyakit padi. 

Usulan 

(2016) 

Tanaman 

Hortikult

ura 

Tabulasi Android Sistem mempunyai 

kemampuan untuk 

mendiagnosa penyakit dan 

mengetahui gejala penyakit 

yang menyerang tanaman 

tersebut. 

 

2.2 Dasar Teori Penyakit, Gejala dan Solusi 

2.2.1 Penyakit, Gejala dan Solusi Tanaman Cabai 

Buah busuk / Pathek (Antracnose), gejala yang timbul buah yang 

menunggu panen dalam beberapa waktu berubah menjadi busuk, bercak pada 

buah agak mengkilap, buah berubah menjadi coklat kehitaman. Ciri utama: buah 

busuk dan rontok. Pengendalian penyakit bisa dilakukan dengan pemilihan benih 
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yang sehat dan bebas potagen, secara kimia disemprot dengan fungisida sistemik 

berbahan aktif triadianefon dicampur dengan fungisida kontak berbahan aktif 

tembaga hidroksida seperti Kocide 54WDG 

 Bercak daun (Cercospora Capsici), gejala yang timbul bercak kecil yang 

melebar, pinggiran bercak berwarna lebih tua dari bagian tengahnya., pusat bercak 

sering robek atau berlubang, daun berubah kekuningan lalu gugur. Ciri utama:  

Bercak-bercak bundar berwana abu-abu dengan pinggiran coklat pada daun. 

Penanggulangan dilakukan dengan merenggangkan jarak tanaman yang berguna 

untuk meminimalkan serangan agar lingkungan tidak terlalu lembab. 

Pengendalian teknis bias dilakukan dengan memusnahkan tanaman yang 

terinfeksi dengan cara dibakar, bila serangan menghebat bias diberikan fungisida. 

 Keriting daun (Mosaik), gejala yang timbul pertumubuhan daun menjadi 

kerdil, warna daun belang-belang hijau tua dan hijau muda, ukuran daun lebih 

kecil, tulang daun akan berubah menguning. Ciri utama: daun keriting dan 

mengerut. Pengendalian yang dianjurkan adalah penyemprotan kimia yang 

bertujuan untuk menghilangkan serangga, musnahkan tanaman cabe yangtelah 

terserangf, pemupukan yang baik dan tepat 

 

2.2.2 Penyakit, Gejala dan Solusi Tanaman Bawang Merah 

Bercak daun (Antracnose), gejala yang timbul adanya bercak putih 

berbentuk lonjong hingga bulat atau berbentuk belah ketupat, pada bercak putih 

terbentuk cekungan kedalam dan berlubang. Ciri utama: daun patah dan terkulai. 

Pengendalian yang dapat dilakukan mengolah tanah dengan membuat drainase 

untuk mencegah genangan air hujan, tidak menanam bawang merah secara terus 

menerus dalam satu area lahan yang sama tanpa diselingi dengan jenis tanaman 

lain, perlakuan benih menggunakan fungisida metil tiofamat sebelum penanaman, 

menanam dengan jarak tanam yang teratur. 

Bercak ungu atau trotol, gejala yang timbul pada daun terdapat bercak 

berwrna kelabu keungu-unguan yang didalamnya tampak garis melingkar seperti 

cincin kemudian membentuk cekungan. Ciri utama: bercak putih pada daun, 

dengan titik pusat berwarna ungu. Pengendalian yang dapat dilakukan pergiliran 
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tanaman setiap 2 – 3 tahun dengan jenis tanaman berbeda, bila malam hari terjadi 

hujan ma perludiberikan penyemprotan fungisida tambahan. 

Layu fusarium, gejala yang timbul adanya akar tanaman busuk, tanaman 

terkulai seperti akan roboh, didasar umbi terlihat koloni jamur berwarna putih, 

wrna daun menjadi kuning dan bentuknya melengkung. Ciri utama: tanaman 

terkulai, layu, kering dan mati. Pengendalian yang dapat dilakukandengan cara 

sebelum benih bawang merah ditanaman sebaiknya direndam dulu dengan PGPR 

(perangsang pertumbuhan akar) dan air selama 5 menit kemudian langsung 

ditanam. 

2.2.3 Penyakit, Gejala dan Solusi Tanaman Tomat 

Layu fusarium, gejala yang timbul daun berwana pucat dan pada bagian 

bawah menguning, daun menjadi layu, kemudian mati.Tanaman menjadi kerdil 

dan jika dipotong atau dikelupas dengan pisau pada bagian daerah dekat pangkal 

batang maka akan terlihat suatu cincin berwarna cokelat. Ciri utama:daun 

menguning. Pengendalian yang dapat dilakukan dengan cara menanam variates 

tomat yang resisten (tahan), diberi mulsa plastic transparan untuk menaikkan suhu 

tanah agar penyakit fusarium mati, menanam tanaman tomat ditanah yang bebas 

nematode (hama cacing), tanaman yang layu harus segera dicabut dan dibakar. 

Bercak daun septoria, gejala yang timbul terlihat bercak bulat kecil berair 

pada kedua permukaan daun dibagian bawah, bercak tersebut bewarna merah 

muda kemudian menjadi kelabu dengan tepi kehitaman. Ciri utama: daun tomat 

menggulung, mongering dan rontok. Pengendalian yang dapat dilakukan gulma 

dan sisa tanaman tomat yang telah mati dibersihkan dan dibakar, jangan dipendam 

dalam tanah. Lalukakn rotasi tanaman dengan tanaman lain yang berbeda. 

Menanam tanaman tomat yang resisten misalnya disemprot dengan fungisida. 

Busuk daun, gejala yang timbul daun tomat yang terserang berbercak 

coklat sampai hitam, pada pangkal buah terdapat bercak berair yang berwarna 

hijau kelabu sampai coklat. Ciri utama: daun bercak coklat. Pengendalian yang 

dapat dilakukan dengan cara tanaman yang telah terserang segera dicabut dan 

dibakar. Tanaman yang sakit tidak boleh dipendam di dekat areal pertanaman 
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tomat, melalukan rotasi tanaman, tanah yang telah dicangkul dibiarkan beberapa 

waktu agar terkena sinar matahari kemudian disemprot dengan fungisida. 

Busuk buah Antracnose, gejala yang timbul tampak ada bercak kecil 

berair, bulat dan cekung yang makin membesar berwarna coklat, terlihat 

lingkaran-lingkaran sepusat kemudian menjadi hitam. Pada pangkal buah terlihat 

bercak ungu yang terletak dekat tangka. Ciri utama: akar dan batang coklat 

sehingga daun menjadi layu. Pengendalian yang dapat dilakukan dengan cara 

merotasi tanaman selama 1 – 2 tahun, diberi mulsa dan lanajran agar buah tidak 

menyentuh tanah, menanam tanaman tomat yang resiten dengan diprot fungisida. 

Bercak bakteri, gejala yang timbul adanya bercak berair kecil pada daun 

dan abtang, bercak berair ini akan mongering dan cekung berwarna coklat keabu-

abuan, batang yang terluka menyerupai kerak panjang dan berwarna keabi-abuan, 

pada buah yang terserang bercak berair kemudian berubah menjadi bercak 

bergabus. Ciri utama: daun mengeriting kebawah dan mongering. Pengendalian 

yang dapat dilakukan dengan cara melakukan rotasi tanaman dengan tanaman 

yang berbeda family, menanam bijo drai tanaman tomat yang sehat, tanaman yang 

sakit segera dicabut dan dibakar, menyiram tanaman dengan air yang bersih dan 

bebas penyakit. 

2.2.4 Penyakit, Gejala dan Solusi Tanaman Wortel 

Busuk Umbi, gejala yang timbul adanya umbi terdapat bercak coklat, 

berlubang atau cekung ke dalam mengelilingi umbi dan menyebabkan busuk. Ciri 

utama:  umbi berlubang. Pengendalian yang dapat dilakukan dengan cara 

perlakuan benih dengan air panas, pergiliran tanaman dengan tanaman yang bukan 

inang, pecabutan tanaman yang telah terserang, penggunaan jarak tanaman yang 

lebar, penggunaan system drainase yang baik sehingga dapat menurunkan 

kelembaban tanah dan penyemprotan dengan bordeaux 1,2 persen. 

Hawar daun, gejala yang timbul adanya bercak-bercak kecil coklat tua 

sampai hitam, daun bertepi kuning, tangkai daun yang terinfeksi terjadi bercak 

memanjang berwarna seperti karat. Pada akar timbul bercak bulat dan tidak 

teratur. Ciri utama : Pada tangkai daun terdapat bercak seperti karat. Pengendalian 
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yang dapat dilakukan dengan cara rotasi tanaman, perendaman benih selama 4 

jam dengan larutan thiram 0,25%, penyemprotan dengan beberapa fungisida. 

Penyakit tepung Powdery mildew, gejala yang timbul Pada daun-daun 

muda bercak diawali dengan adanya bintik-bintik putih, kemudian membesar dan 

bergabung menjadi bercak yang besar dan menutupi seluruh permukaan daun, 

selanjutnya daun menguning kemudian layu dan mati. Ciri utama: kedua 

permukaan daun Nampak adanya lapisan berupa tepung berwarna putih. 

Pengendalian yag dapat dilakukan dengan cara penggunaan fungisisda sistemik 

atau dengan hembusan sulfur. 

Bercak daun Septoria, gejala yang timbul bercak nrkrotis berdiameter 

beberapa sentimeter saja, kemudian berkembang menjadi bercak melingkar 

dengan batas yang berwarna gelap.  Bercak dapat meluas hingga dapat meliputi 

sebagian besar daun. Ciri utama: Sebagian besar daun terdapat bintik-bintik hitam. 

Pengendalian yang dapat dilakukan dengan cara pergiliran tanaman bukan inang, 

penggunaan benih yang sehat dan perlakuan benih dengan merendam pada air 

panas suhu 65,5⁰C% selama 3 m3nit serta menjaga kebersihan tanaman dari 

gulma. 

 

2.2.5 Penyakit, Gejala, dan Solusi pada Kentang 

Layu fusarium, gejala yang timbul terbentuknya bercak-bercak berlekuk 

yang makin meluas dan berwarna tua. Bagian umbi yang sakit kemudian 

membusu, kering, berkerut, keras, dan pecah-pecah. Ciri uatama: umbi kering, 

keras dan pecah-pecah. Pengendalian yang dapat dilakukan dengan cara 

menghindari terjadinya luka pada umbi, membuang umbi yang menunjukkan 

gejala penyakit, merendam umbi yang baru dipanen dengan serbuk 

chloromtrobenzol. 

Penyakit kutil, gejala yang timbul pada akar, batang, tunas, dan umbi 

timbul kutil-kutil atau tonjolan-tonjolan yang berwarna gelap. Ciri utama: Umbi 

terdapat kutil atau tonjolan. Penegndalian yang dapat dilakukan dengan cara suhu 

tanah tidak boleh lembab atau kurang dari 12⁰C, menanam jenis kentang yang 

tahan. 
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Penyakit busuk umbi, gejala yang timbul daun menguning dan 

menggulung, lalu layu dan kering. Bagian tanaman yang berada dalam tanah 

terdapat bercak-bercak berwarna coklat, akar dan muda menjadi busuk. Ciri 

utama: daun kering, umbi bercak-bercak coklat. Pengendalian yang dapat 

dilakukan dengan cara pergiliran tanaman, sanitasi kebun dan penggunaan bibit 

yang baik, pencegahan dengan penggunaan natural glio pada sebelum atau awal 

tanam. 

Bercak kering Early Blight, gejala yang timbul adanya daun berbercak 

kecil tidak teratur, warna coklat tua, meluas kedaun muda. Permukaan kulit umbi 

berbercak gelap tidak beraturan, kering, berkerut, dank eras. Ciri utama: daun dan 

umbi berbercak gelap. Pengendalian yang dapat dilakukan dengan cara pergiliran 

tanaman, sanitasi kebun dan penggunaan bibit yang baik, pencegahan dengan 

penggunaan natural glio pada sebelum atau awal tanam. 

2.2.6 Tabulasi 

Tabulasi adalah penyusunan data ke dalam bentuk tabel. Tujuan tabulasi 

adalah agar data bisa mudah disusun dan mempermudah penataan data untuk di 

sajikan dan di analisa. Dalam penelitian ini tabulasi digunakan untuk membuat 

tabel keputusan sehingga gejala- gejala yang ada di tanaman hortikultura bisa 

tersusun secara jelas dan program akan berjalan sesuai dengan tabel keputusan. 

 

2.2.7 Android 

Android adalah sebuah sistem operasi untuk perangkat mobile berbasis linux 

yang mencakup sistem operasi, middleware dan aplikasi. Andrid menyediakan 

platform terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka. 

Awalnya, Google Inc. Membeli Android Inc, yang merupakan pendatang baru 

yang membuat piranti lunak untuk ponsel/smartphone. Secara garis besar, 

arsitektur android dapat dijelaskan dan digambarkan sebagai berikut : 
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a. Applications dan Widgets 

Applications dan Widgets adalah layer dimana berhubungan dngan aplikasi 

saja, dimana biasanya download aplikasi dijalankann kemudian dilakukan 

instalasi dan jalankan aplikasi tersebut. 

b. Applications Frameworks 

Applications Frameworks ini adalah layer dimana para pembuat aplikasi 

melakukan pengembangan/pembuatan aplikasi yang akan dijalankan di 

sistem operasi Android, karena pada layer inilah aplikasi dapat dirancang dan 

dibuat, seperti contectproviders yang berupa sms dan panggilan teleon. 

c. Libraries 

Libraries ini adalah layer di mana fitur-fitur Android berada, biasanya para 

pembuat aplikasi mengakses libraries untuk menjalankan aplikasinya. 

Berjalan diatas kernel, layer ini meliputi berbagai library C/C++ inti seperti 

Libc dan SSL. 

d. Android Run Time Layer 

Android Run Time Layer yang membuat aplikasi Android dapat dijalankan 

dimana dalam prosesnya menggunakan Implementasi Linux. 

e. Linux Kernel 

Linux Kernel adalah layer dimana inti dari operating system daro Android itu 

berbeda. Berisi filr-file system yang mengatur sistem processing, memory, 

resource, drivers, dan sistem-sistem operasi android lainnya. Linux kernel 

yang digunakan android adalah linux kernel relase 2.6. 

 


