
4.1.1 Menu Identifikasi 

Jika user memilih menu identifikasi maka akan muncul pilihan tanaman seperti pada 

gambar 4.4. Menu identifikasi berfungsi untuk melakukan proses identifikasi yang akan 

menampilkan gejala penyakit dalam bentuk pertanyaan dan user bisa memilih jawaban “ya” 

atau “tidak” . User akan memilih “ya” jika  gejala tersebut ada pada tanaman atau memilih 

“tidak” jika gejala tersebut tidak terdapat pada tanaman. Setiap jawaban yang dipilih akan 

masuk kedalam suatu kondisional yang akan dijadikan parameter untuk menentukan hasil 

dari identifikasi. 

Contoh : 

User memlilh tanaman bawang merah untuk diidentifikasi maka akan muncul gejala 

“Terdapat bercak putih berbentuk lonjong hingga bulat” (ditunjukkan pada Gambar 4.7), jika 

user memilih jawaban “Ya” maka akan muncul gejala baru “Terdapat bercak berwarna 

kelabu keungu-unguan yang di dalamnya tampak garis melingkar” (ditunjukkan pada Gambar 

4.8), jika memilih “Tidak” maka akan muncul gejala baru “Terdapat bercak putih pada daun” 

(ditunjukkan pada Gambar 4.9), jika memilih “Tidak” maka akan muncul gejala baru “Akar 

tanaman busuk” (ditunjukkan pada Gambar 4.10), jika memilih “Tidak” maka akan muncul 

gejala baru “Di dasar umbi terlohat koloni jamur berwarna putih” (ditunjukkan pada Gambar 

4.11), jika memilih “Tidak” maka akan muncul gejala baru “Pada bercak putih terbentuk 

cekungan ke dalam dan berlubang” (ditunjukkan pada Gambar 4.12), Jika memilih “Ya” 

maka akan muncul gejala baru “Daun patah dan terkulai”  (ditunjukkan pada Gambar 4.13), 

Jika memilih “Ya” maka akan muncul gejala baru “Titik pusat bercak berwarna ungu”( 

ditunjukkan pada Gambar 4.14), Jika memilih “Tidak” maka akan muncul gejala baru 

”Warna daun menjadi kuning dan bentuknya melengkung”   ”  (ditunjukkan pada Gambar 

4.15), Jika memilih “Tidak” maka akan muncul gejala baru “Tanaman layu dan kering”  

(ditunjukkan pada Gambar 4.16), Jika memilh “Tidak” maka dapat di simpulkan tanaman 

bawang merah  tersebut teridentifikasi penyakit “Bercak Daun” karena memiliki gejala gejala 

yang dijelaskan di Tabel 3.8.        

          



 
Gambar 4.7 Tampilan Gejala “Terdapat bercak putih berbentuk lonjong hingga bulat” 

 

 
Gambar 4.8 Tampilan Gejala “Terdapat bercak berwarna kelabu keungu-unguan yang 

di dalamnya tampak garis melingkar” 
 

 



 

Gambar 4.9 Tampilan Gejala “Terdapat bercak putih pada daun” 

 
Gambar 4.10  Tampilan Gejala “Akar tanaman busuk” 

 



 
Gambar 4.11 Tampilan Gejala “Di dasar umbi terlihat koloni jamur berwarna putih” 

 

 
Gambar 4.12 Tampilan Gejala “Pada bercak putih terbentuk cekungan ke dalam dan 

berlubang” 
 



 
Gambar 4.13 Tampilan Gejala “Daun patah dan terkulai” 

 
Gambar 4.14 Tampilan Gejala “Titik pusat bercak berwarna ungu” 

 

 



 
Gambar 4.15 Tampilan Gejala “Warna daun menjadi kuning dan bentuknya 

melengkung” 

 
Gambar 4.16 Tampilan Gejala “Tanaman layu dan kering” 

 

 



 
Gambar 4.17 Tampilan Hasil Identifikasi 

 

4.1.2 Menu Manfaat 

Menu manfaat adalah menu yang akan menampilkan manfaat-manfaat dari tanaman 

hortikultura yang diidentifikasi pada sistem. 



 
Gambar 4.18 Halaman Manfaat 

 

 

 

 

 

 

 


