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ABSTRAK 

IRFAN ELFAKAR. Sistem Identifikasi Penyakit Akasia Menggunakan Ontologi 

dengan SQWRL dan Temu Kembali Informasi dengan DFRSimilarity. Dibimbing 

oleh JULIO ADISANTOSO dan YENI HERDIYENI.  

 

Akasia merupakan bahan baku industri pulp and paper. Permasalahan pada 

tanaman akasia adalah adanya ancaman hama dan penyakit yang menyerang 

tanaman tersebut. Saat ini identifikasi masih dilakukan secara manual karena tidak 

adanya ahli untuk penyakit akasia. Identifikasi menggunakan sistem komputer 

dapat memberikan akurasi dan konsistensi yang cukup tinggi. Tujuan dari 

penelitian ini adalah membuat sistem identifikasi penyakit akasia menggunakan 

ontologi dengan SQWRL dan temu kembali informasi dengan DFRSimilarity, 

sehingga dapat membantu mendiagnosa penyakit akasia. Evaluasi OntoQA 

menunjukkan bahwa struktur ontologi yang dibuat membawa informasi yang 

sedikit, tetapi pengetahuannya cukup mendalam, dengan rata-rata jumlah atribut 

pada setiap class adalah 1. Berdasarkan hasil evaluasi, kinerja DFRSimilarity 

sebesar 0.8861 sedangkan kinerja TFIDFSimilarity sebesar 0.92445. 
 

Kata kunci: Akasia, ontologi, similarity 

 

ABSTRACT 

 

IRFAN ELFAKAR. Identification System of Acacia Diseases using Ontology with 

SQWRL and Information Retrieval using DFRSimilarity. Supervised by JULIO 

ADISANTOSO and YENI HERDIYENI. 

        

Acacia is a raw material of pulp and paper industry. The problem of acacia is 

there are pest and diseases that attack the plant. Manual identification has been 

carried out because there are no expert for acacia diseases. Identification using 

computer system can provide high accuracy and consistency. The purpose of this 

research is build a knowledge retrieval system based on ontology for identification 

acacia diseases identification using Solr with DFRSimilarity function. The result of 

this research is build semantic web  using ontology as a knowledge base. Evaluation 

using OntoQA shows that the ontology structure has little information, but have a 

deep knowledge, with the average number attribute in each class is 1. Based on 

evaluation, DFRSimilarity performance is 0.8861 while TFIDFSimilarity is 

0.92445. 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara yang banyak memproduksi pulp 

sebagai bahan dasar pembuatan kertas. Bahan bakunya berasal dari tanaman akasia, 

yang merupakan jenis tanaman cepat tumbuh dan bayak dipakai pada industri pulp 

and paper. Industri tersebut merupakan yang terbesar di dunia. Jenis Akasia yang 

biasa digunakan yaitu, Acacia crassicarpa dan Acacia mangium (Rimbawanto et 

al. 2014). 

Akasia dapat terinfeksi berbagai macam penyakit, hama, dan serangga yang 

dapat menurunkan kualitas dan kuantitas produksi pulp, yang pada akhirnya 

menurunkan jumlah pendapatan. Secara umum, yang dimaksud dengan penyakit 

tanaman adalah segala sesuatu yang mempengaruhi kesehatan dari tanaman. 

Penyebab timbulnya penyakit tanaman tersebut adalah organisme yang bersifat 

patogen (Pscheidt dan Ocamb 2017). Para ahli patologi tanaman telah banyak 

melakukan berbagai penelitian dalam mendiagnosis penyakit tanaman akasia 

tersebut. Beberapa contoh dari penyakit akasia adalah Powdery mildew yang 

disebabkan oleh Oidium spp., Black mildew yang disebabkan oleh Meliola spp., dan 

busuk akar merah yang disebabkan oleh Ganoderma philipii.  

Cara pemeliharaan tanaman yang terkena penyakit bergantung pada 

identifikasi penyakit dan penyebabnya (Jansson et al. 2010). Tanpa identifikasi 

yang tepat terhadap penyakit tanaman dan penyebabnya akan menjadikan tindakan 

pemeliharaan tanaman memakan waktu dan biaya, bahkan dapat menyebabkan 

tanaman menjadi mati (Riley et al. 2010). Masalah identifikasi dan penyebab 

penyakit akasia ini umumnya disebabkan kurangnya ahli patologi tanaman yang 

benar-benar menguasai bidangnya, yang kalaupun ada akan memerlukan biaya 

tinggi, serta kurangnya pemahaman produsen tanaman dalam hal penggunaan 

teknologi untuk identifikasi yang berdampak pada pengambilan keputusan lebih 

lanjut dalam proses produksinya. 

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk identifikasi penyakit adalah 

aplikasi temu kembali informasi yang diterapkan dalam search engine. Pencarian 

penyakit Akasia menggunakan search engine yang umum seperti Google akan 

memberikan hasil yang kurang spesifik. Oleh karena itu, diperlukan suatu aplikasi 

yang bisa memberikan informasi penyakit Akasia dengan tepat (Croft et al. 2015). 

Sebagai sumber pengetahuan untuk search engine diperlukan pendekatan berbasis 

ontologi.  Pendekatan berbasis ontologi secara otomatis dan semi-otomatis 

dibutuhkan dalam rangka mengurangi biaya pengembangan. Ontologi adalah 

konsep semantic web yang banyak digunakan dalam beberapa aplikasi, seperti 

sistim aplikasi temu kembali dan decision-support system. Melalui aplikasi-aplikasi 

tersebut konsep ontologi akan sangat membantu dalam mendiagnosis berbagai jenis 

penyakit tanaman yang sudah berhasil diobservasi oleh para pakar (El-Askary 

2015). 

Dalam penelitian El-Askary (2015), pendekatan ontologi dilakukan untuk 
membantu pengembangan sistem pakar pada tanaman kurma. Ontologi digunakan 

untuk mendiagnosa penyakit dan menyarankan penanganan yang tepat dengan cara 

mengidentifikasi timbulnya gejala dan pertumbuhan abnormal pada bagian-bagian 
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tanaman. Pendekatan ontologinya terdiri dari tiga komponen: knowledege base, 

reasoning engine, dan server side application. Knowledge base  dibuat 

menggunakan OWL ontologi yang mengandung penyakit-penyakit pohon kurma 

dan hama serangga yang disebut AgriDPalm Onto. Reasoning engine  menerima 

masukan dari pengguna lalu meresponnya melalui I/O interface yang menggunakan 

informasi dinamis bersama dengan pengetahuan statis yang disimpan di knowledge 

base. Server side application adalah sistem antarmuka dimana pengguna 

memasukkan query dan akan mendapatkan jawaban. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Amati dan Rijesbergen (2002), 

tentang model peluang dari temu kembali informasi adalah dengan mengukur 

divergence from randomness. Penelitian tersebut memperkenalkan sebuah 

metodologi untuk membangun model temu kembali informasi yang bersifat 

nonparametrik. Nonparametrik model itu secara teoritis adalah murni sebagai 

kombinasi dari berbagai sebaran peluang yang ada. Keuntungan menggunakan 

model nonparametrik adalah model yang didapat tidak perlu didukung oleh 

metodologi berbasis data. Model tersebut digunakan untuk membangun 

DFRSimilarity.  

Pendekatan ontologi dan model nonparametik tersebut menjadi landasan 

pemikiran penelitian ini untuk merancang sistem identifikasi penyakit akasia 

menggunakan ontologi dengan SQWRL dan temu kembali informasi dengan 

DFRSimilarity. 

 

 

Perumusan Masalah 

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan: 

1 Bagaimana struktur ontologi untuk penyakit akasia? 

2 Bagaimana menerapkan inferensi menggunakan SQWRL? 

3 Bagaimana implementasi identifikasi penyakit akasia? 

4 Apakah ukuran kemiripan DFRSimilarity lebih baik daripada 

TFIDFSimilarity? 

 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1 Membangun struktur ontologi untuk penyakit akasia. 

2 Menerapkan inferensi menggunakan SQWRL. 

3 Mengembangkan sistem temu kembali informasi dengan ukuran kemiripan 

DFRSimilarity. 

4 Menganalisis perbandingan kinerja DFRSimilarity dengan TFIDFSimilarity. 

 

 

Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini adalah sistem identifikasi yang dapat membantu 

dalam mencari informasi penyakit akasia dengan menggunakan konsep ontologi. 
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Ruang Lingkup Penelitian 

Lingkup dari penelitian ini adalah identifikasi 14 penyakit pada Acacia 

crassicarpa dan Acacia mangium yang terdapat dalam dokumen PT Arara Abadi 

(Indrayadi dan Mardai 2012). 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Solr 

Solr merupakan salah satu search engine berbasis Lucene yang digunakan 

oleh enterprise (Kumar 2015). Solr digunakan untuk full-text search, hit 

highlighting, faceted search, real-time indexing, dynamic clustering, integrasi basis 

data, fitur NoSQL, dan menangani rich document dengan menggunakan library dari 

Lucene. Solr dibangun menggunakan bahasa pemrograman Java. Fields dari 

dokumen yang akan dijadikan indeks dapat dilihat pada schema yang merupakan 

konfigurasi dari Solr. Simple HTTP request URL digunakan oleh Solr sebagai 

query yang bersifat RESTful. Hasil dari query tersebut dapat berupa XML, JSON, 

CSV, dan beberapa format lain. Ukuran kemiripan dalam Solr terdiri dari 

BM25Similarity, MultiSimilarity, PerFieldSimilarityWrapper, SimilarityBase, dan 

TFIDFSimilarity (Apache 2016). Pada SimilarityBase dibagi menjadi tiga, yaitu 

DFRSimilarity, IBSimilarity, dan LMSimilarity. 

 

Indexing 

Indexing digunakan untuk mendapatkan dokumen yang mengandung term 

yang dicari. Hasil dari proses indexing disebut inverted index. Proses indexing 

hingga menjadi inverted index meliputi tokenisasi, stemming, penghapusan 

stopwords, dan pembobotan kata. Tokenisasi adalah proses memecah teks dokumen 

menjadi bagian-bagian kecil. Tokenisasi yang dilakukan pada tahapan ini tokenisasi 

menjadi bentuk kata. Dalam hal ini, kata merupakan sekumpulan karakter 

alfanumerik yang dipisahkan oleh whitespace. Setelah itu, dilakukan stemming 

yaitu mengubah kata-kata hasil tokenisasi menjadi kata dasar. Sebagai contoh, kata 

“mengkerut” akan diubah menjadi kata dasarnya yaitu “kerut”. Selanjutnya 

dilakukan penghapusan stopwords untuk menghapus kata-kata yang sering muncul 

karena bukan penciri suatu dokumen. Preposisi seperti “di”, “ke”, dan “dari” 

merupakan salah satu contoh dari stopwords. Terakhir, pemberian bobot pada term 

yang ada pada dokumen. Proses pemberian bobot berdasarkan pada fungsi 

pembobotan, misalnya menggunakan term frequency (TF). TFt merupakan 

frekuensi kemunculan term t pada suatu dokumen. Bobot tersebut kemudian 

disimpan di dalam indeks untuk digunakan pada proses scoring. 

 

TFIDFSimilarity 

TFIDFSimilarity merupakan salah satu metode scoring pada Solr. Metode ini 

menggambarkan seberapa pentingnya term pada sebuah dokumen dan korpus. 

Proses ini digunakan untuk memberi bobot sebuah term dari sebuah dokumen 
terhadap seluruh dokumen dalam korpus. Term Frequency (TF) adalah banyaknya 
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kemunculan sebuah term pada sebuah dokumen, sedangkan Inverse Document 

Frequency (IDF) adalah logaritma dari rasio jumlah seluruh dokumen dalam korpus 

dengan jumlah dokumen yang mengandung sebuah term (Saadah et al. 2013). 

Formula IDF sebagai berikut: 

 

IDF = log
2

D

Dft

 

 

dimana D merupakan banyaknya dokumen pada korpus. Dft adalah banyaknya 

dokumen yang mengandung term t. Berdasarkan Persamaan (1) pembobotan 

TFIDF pada term t di dokumen d sebagai berikut: 

 

Wdt= tfdt × IDFt 
 

dimana tfdt merupakan frekuensi kemcunculan term t pada dokumen d. 

 

DFRSimilarity 

DFRSimilarity merupakan salah satu metode scoring pada Solr. Metode 

scoring menggunakan DFRSimilarity terbentuk dari tiga komponen, yaitu basic 

model, after effect, dan normalization component. Terdapat tujuh basic model yaitu, 

poisson approximation of the binomial model, approximation of the binomial model 

with the divergence, geometric as limiting form of Bose–Einstein, limiting form of 

Bose–Einstein, mixture of Poisson and inverse document frequency, inverse 

document frequency, dan approximation of I(ne). Selanjutnya, menggunakan 

aftereffect yang terdiri dari dua yaitu, laplace’s law of succession dan ratio of two 

Bernoulli processes, kemudian terdapat dua normalization component yaitu, 

uniform distribution of the term frequency dan the term frequency density is 

inversely related to the length. Formula umum untuk menghitung score pada 

DFRSimilarity (Amati dan Rijsbergen 2002) adalah: 

  

w= Inf1 . Inf2 
 

dengan Inf merupakan informative content yang mempunyai formula sebagai 

berikut: 

 
Inf1= - log

2
Prob1 

Inf2= 1 - Prob2 
 

dengan Prob1 merupakan peluang kemunculan term pada suatu dokumen dari 

seluruh dokumen, sedangkan Prob2 merupakan peluang kemunculan term pada 

suatu dokumen dari dokumen tertentu. 

Pada penelitian ini basic model yang digunakan adalah Poisson, sehingga Inf1 

dapat dinyatakan sebagai berikut: 

 

Inf1=tf× log
2

(
tf × N

TF
) + (

TF

N
+ 

1

12 × tf
 - tf)  log

2
e  + 0.5 × log

2
(2π × tf ) 

 

(1) 
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dengan TF adalah frekuensi kemunculan dari suatu term dalam suatu collection, tf 

merupakan frekuensi kemunculan dari suatu term dalam sebuah dokumen, dan N 

merupakan jumlah seluruh dokumen. After effect yang digunakan adalah Laplace's 

law of succession yang dinyatakan sebagai berikut: 

 

Inf2 = 
tf

tf+1
 

 

dengan tf merupakan frekuensi kemunculan suatu term dalam sebuah dokumen. 

Sebelum menghitung Inf2, dilakukan normalisasi tf pada Persamaan (2) dengan 

normalization component sebagai berikut: 

 

tfn = tf × log
2

(1 + 
avg_l

l(d)
) 

 

dengan avg_l adalah rata-rata panjang dokumen dari collection, dan l(d) adalah 

panjang dokumen (Amati dan Rijsbergen 2002). 

 

Discounted Cumulative Gain 

Salah satu metode evaluasi pada sistem temu kembali informasi adalah 

discounted cumulative gain (DCG). DCG merupakan ukuran evaluasi pada n 

dokumen yang terpilih, kemudian diberi nilai grade relevance (Abdillah et al. 2015). 

Formula DCG sebagai berikut: 

 

DCGp = reli + ∑
reli

log
2

i

p

i = 2

 

 

dengan reli merupakan grade relevance dari hasil ranking dokumen yang terpilih. 

Nilai DCG sering dinormalisasi dengan membandingkan DCG setiap peringkat 

dokumen dengan nilai peringkat yang ideal yang disebut Normalized Discounted 

Cummulative Gain (NDCG). Formula NDCG sebagai berikut: 

 

NDCGp= 
DCGp

IDCGp

 

 

dengan IDCGp adalah nilai DCG yang ideal. Nilai tersebut didapatkan dari relevansi 

yang diurutkan dari besar ke kecil. 

 

Ontologi 

Dalam kecerdasan buatan terdapat istilah ontologi untuk membangun sebuah 

semantic web. Ontologi menjelaskan secara eksplisit konsep-konsep yang ada pada 

suatu domain dimana masing-masing konsep menggambarkan karakteristik dan 

atribut yang dikenal sebagai slots dan constrains, sehingga ontologi merupakan 

konsep bersama dengan hirarki yang jelas yang mendukung konsekuensi logis. 

Dengan demikian, inti dari ontologi adalah class yang menggambarkan beberapa 

(2) 
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konsep dari beberapa domain, sedangkan slots menggambarkan bagian dari class 

(Jain dan Singh 2013). Beberapa manfaat menggunakan ontologi adalah sebagai 

berikut (Jinhu et al. 2010), 

1 Ontologi menawarkan metode untuk mengkodekan pengetahuan sehingga 

mesin mudah memahami keinginan pengguna. 

2 Ontologi mendefinisikan dan memberikan kosakata umum untuk domain 

yang spesifik. 

3 Ontologi mendorong kembali penggunaan dalam lingkup pengetahuan. 

4 Ontologi memberikan alasan menggunakan sumber daya yang diberikan. 

5 Ontologi membagikan struktur informasi yang mudah dipahami masyarakat 

umum. 

6 Ontologi membagi dan menganalisa ruang lingkup pengetahuan dan 

terapannya. 

Adapun komponen ontologi terdiri dari class, instance atau individu, dan 

properti. Class menjelaskan konsep dalam suatu domain spesifik yang terdiri dari 

individual. Class juga dikenal sebagai konsep, objek, dan kategori. Class memiliki 

subclass yang menyatakan domain yang lebih spesifik. Individual digunakan untuk 

merepresentasikan elemen pada suatu domain. Properti terdiri dua tipe, yaitu object 

properties dan datatype properties. 

Bahasa formal yang digunakan untuk menyusun ontologi antara lain 

Extensible Markup Language (XML), Resource Description Framework (RDF), 

dan Web Ontology Language (OWL) (Sanjaya 2014). XML adalah sebuah bahasa 

markup yang digunakan untuk mengolah meta data. XML menggunakan tag untuk 

menjelaskan sebuah data. Aturan penamaan tag tersebut tidaklah tetap dan berbeda-

beda untuk setiap dokumen XML (Decker et al. 2000). 

RDF merupakan turunan dari XML, tetapi tag RDF tidak bebas seperti XML. 

Menurut Sanjaya (2014), terdapat tiga komponen dalam RDF, yaitu resource, 

properties, dan statement. Resource merupakan suatu objek yang ingin dijelaskan. 

Setiap resource memiliki Universal Resource Identifier (URI). Properties 

merupakan penjelasan hubungan antar resource. Statement adalah nilai dari 

resource dan properties, sehingga RDF merupakan model data untuk resource dan 

properties yang direpresentasikan dengan sintaks XML. Semantik sederhana 

tersedia untuk model data tersebut (Nurnawati 2012). 

Menurut Nurnawati (2012), OWL adalah bahasa untuk ontologi yang 

direkomendasikan oleh W3C yang merepresentasikan arti dari istilah-istilah suatu 

domain pengetahuan secara eksplisit serta relasi antar istilah tersebut yang tidak 

dapat dipisahkan dengan dokumen atau aplikasi web. OWL merupakan 

pengembangan dari teknologi lain yang juga dikembangkan oleh W3C, yaitu 

XML/S dan RDF/S. XML menyediakan sintak dasar untuk dokumen terstruktur, 

tetapi tidak memiliki batasan semantik terhadap arti dokumen tersebut. XML 

Schema adalah bahasa untuk membatasi struktur dari dokumen XML dan 

memperluas XML dengan tipe data. RDF merupakan model data untuk objek 

(Resource) dan relasi antar objek yang dapat direpresentasikan dengan sintak XML. 

RDF menyediakan semantik sederhana untuk model data tersebut. RDF Schema 

adalah kosakata untuk menggambarkan properti dan kelas dari resource RDF. RDF 

Schema memberikan semantik bagi hierarki properti dan kelas yang didefinisikan. 

OWL menambahkan kosakata untuk menggambarkan kelas dan properti, antara 

lain relasi antar kelas misal disjoin, kardinalitas, equality, tipe properti yang lebih 
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kaya, kelas properti misalnya simetri dan kelas enumerisasi. Dengan demikian, 

OWL memiliki fasilitas yang lebih dibanding XML dan RDF/S dalam 

mengekspresikan arti semantik. OWL juga mempunyai kelebihan dari bahasa-

bahasa tersebut dalam kemampuan merepresentasikan isi dokumen web yang 

machine interpreted. 

 

SQWRL 

Semantic Query-enhanced Web Rule Language (SQWRL) adalah bagian dari 

SWRL Rule Language. Operasi SQWRL mirip seperti Structured Query Language 

(SQL) untuk mendapatkan pengetahuan dari ontologi. SQWRL menggunakan 

library pada SWRL yang secara efektif mengubah SWRL menjadi bahasa query. 

(Fudholi et al. 2009). 

 

OntoQA 

OntoQA (Ontology Quality Analysis) merupakan salah satu metode untuk 

mengevaluasi ontologi. OntoQA mengevaluasi berdasarkan fitur (metric-based) 

dari ontologi (Tartir et al. 2003). OntoQA membagi metric menjadi dua yaitu 

schema metrics dan instance metrics. Pada schema metrics ukuran yang dilihat 

adalah Relationship Richness, Inheritance Richness, dan Attribute Richness. 

Relationship Richness menggambarkan keragaman relasi yang dimiliki ontologi. 

Formula untuk menghitung Relationship Richness sebagai berikut: 

 

Relationship Richness = 
| jumlah Object Properties |

( | jumlah subclass | + | jumlah Object Properties | )
 

 

jika nilai yang dihasilkan mendekati nol, mengindikasikan relasi ontologi yang 

dibangun sedikit. Jika mendekati satu, berarti ontologi tersebut memiliki banyak 

relasi.  

Nilai Inheritance Richness digunakan untuk mengukur distribusi informasi. 

Berdasarkan distribusinya ontologi dibagi menjadi dua yaitu, shallow ontology 

(horizontal ontology) dan deep ontology (vertical ontology). Deep ontology 

merupakan ontologi yang memiliki banyak level inheritance. Artinya, ontologi 

tersebut memiliki representasi informasi yang lebih mendalam atau spesifik 

terhadap sebuah domain, s edangkan shallow ontology merepresentasikan informasi 

yang dimiliki ontologi kurang mendalam namun mencakup area yang lebih luas 

dari sebuah domain. Formula untuk menghitung Inheritance Richness sebagai 

berikut: 

 

 Inheritance Richness = 
| jumlah subclass |

| jumlah class |
 

 

jika nilai yang didapat kecil, berarti ontologi memiliki informasi yang mendalam 

dan terdistribusi ke class dan sub-class dengan baik (deep ontology). Jika nilai yang 

yang didapat besar, maka ontologi yang disusun kurang baik sehingga informasi 

kurang mendalam (shallow ontology). 
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Attribute Richness digunakan untuk melihat jumlah informasi yang 

tersimpan dalam ontologi. Formula untuk menghitung Attribute Richness sebagai 

berikut: 

 

 Attribute Richness = 
| jumlah attribute |

| jumlah subclass |
 

 

Semakin besari nilainya, maka semakin banyak informasi yang diperoleh dalam 

ontologi (Simanjuntak et al. 2015). 

 

 

METODE 

Data Penelitian 

Data yang digunakan pada penelitian ini berupa sekumpulan dokumen 

tentang 14 penyakit akasia yang diperoleh dari PT Arara Abadi yang terdapat pada 

buku yang berjudul Pedoman Pengenalan Pengendalian Hama Penyakit Acacia dan 

Eucalyptus di Nursery. Dokumen tersebut sebagai basis pengetahuan pembuatan 

ontologi. 

Tahapan Penelitian 

Tahapan-tahapan yang dilakukan pada penelitian ini dapat dilihat pada 

Gambar 1. Tahapan ini terdiri dari pengumpulan dokumen yang kemudia dibagi 

menjadi dua bagian yaitu bagian ontologi dan bagian temu kembali informasi. Pada 

bagian ontologi terdapat tahap pembuatan ontologi dan query menggunakan 

SQWRL, sedangkan pada bagian temu kembali informasi terdapat tahap indexing, 

scoring dan evaluasi. Kemudian dari dua bagian tersebut didapatkan hasil. 

 

 

Gambar 1  Tahapan penelitian 
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Pengumpulan Dokumen 

Terdapat 14 penyakit akasia yang diperoleh dari dokumen PT Arara Abadi 

yang terdapat pada buku yang berjudul Pedoman Pengenalan Pengendalian Hama 

Penyakit Acacia dan Eucalyptus di Nursery. Dokumen tersebut berisi informasi 

deskripsi penyakit, spesies akasia yang terinfeksi, pathogen, lokasi, gejala, dan lain-

lain. 

 

Pembuatan Ontologi 

Tahapan pembuatan ontologi dapat dilihat pada Gambar 2. Tahapan ini terdiri 

dari menentukan domain dan batasan ontologi, mendefinisikan important term pada 

ontologi, mendefinisikan class dan hirarki, menentukan properties setiap class-

slots, mendefinisikan instances, dan evaluasi ontologi. 

 

Menentukan domain dan batasan ontologi 

Pada tahap ini didefinisikan domain dan tujuan dari ontologi. 

Mengembangkan sebuah ontologi bukanlah tujuan yang sebenarnya, tetapi 

membuat ontologi untuk tujuan tertentu. Oleh karena itu, diperlukan menjawab 

beberapa pertanyaan dasar (Boyce dan Pahl 2007). 

1 Domain apa yang digunakan? 

Domain yang digunakan adalah identifikasi penyakit akasia. 

2 Apa tujuan dari dibuatnya ontologi? 

Untuk digunakan dalam sistem identifikasi penyakit akasia dan menentukan 

penyebab serta pengendaliannya. 

3 Apa jenis pertanyaan yang dijawab oleh informasi yang terdapat pada 

ontologi? 

a Apa penyakit yang menyerang akasia 

b Apa gejala dari penyakit tersebut 

c Apa patogen yang menyebabkan penyakit tersebut 

d Bagaimana cara penyebaran penyakit tersebut 

e Bagaimana cara pengendalian penyakit tersebut 

f Apa bagian tanaman yang diserang penyakit tersebut 

Mendefinisikan important term ontologi 

Tahap ini merupakan tahap pertama atau definisi sebenarnya dimana dibuat 

daftar terms yang diharapkan akan digunakan untuk pembuatan ontologi. Important 

term digunakan untuk perangcangan class, individual, dan property. Important term 

yang digunakan pada penelitian ini adalah disease, abiotic, biotic, Acacia 

crassicarpa, Acacia mangium, eucalyptus, pathogen, symptom, dan treatment. 

Gambar 2  Tahapan pembuatan ontologi (Noy dan McGuinness 2001) 
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Mendefinisikan class dan hirarki 

Pengembangan hirarki kelas terdapat beberapa pendekatan (Jinhui et al. 

2010): pertama, pendekatan top-down, yang dimulai dari konsep paling umum ke 

konsep paling spesifik. Kedua, pendekatan bottom-up dimulai dari yang paling 

spesifik ke konsep yang paling umum. Ketiga, merupakan pendekatan kombinasi 

dari keduanya yaitu top-down dan bottom-up. Pendekatan yang digunakan pada 

penelitian ini adalah top-down dengan class menggunakan important term. Selain 

class terdapat subclass yang terdiri dari, bacteria, virus, dan fungus yang akan 

membentuk sebuah hirarki. 

Menentukan properties setaip class 

Kelas yang dibuat pada tahap sebelumnya tidak menyediakan informasi yang 

cukup. Object properties yang digunakan adalah hubungan antara penyakit dengan 

patogen, individu penyakit dengan penyebab penyakitnya, penyakit dengan 

penanggulangannya, dan penyakit dengan bagian tanaman yang diserang. 

Mendefinisikan instances 

Instances (individu) adalah informasi yang dimasukkan ke dalam basis 

pengetahuan. Instance terdiri dari nama penyakit, penanggulangan, penyebab, area 

serangan penyakit, dan tumbuhan inang. 

Evaluasi Ontologi 

Evaluasi yang digunakan adalah OntoQA (Ontology Quality Analysis). 

Ukuran yang dilihat adalah Relationship Richness, Inheritance Richness, dan 

Attribute Richness. 

 

Indexing 

Pembuatan indeks dilakukan oleh Apache Solr. Indeks yang dihasilkan Solr 

dikenal dengan inverted index.  Pada Solr, proses indexing dilakukan dengan 

mengkonfigurasi schema yang terdapat pada file managed-schema. Pada file 

tersebut ditambahkan beberapa tag field dan fieldType. Melalui konfigurasi 

tersebut, proses indexing dapat diatur bagaimana melakukan tokenisasi, stemming, 

penghapusan stopwords, dan pemberian bobot. 

 

SQWRL Querying 

Ontologi yang sudah dibuat perlu divalidasi apakah sudah sesuai dengan 

keinginan dengan menjawab beberapa pertanyaan yang terkait dengan domain 

ontologi. Oleh karena itu, diperlukan inferensi menggunakan SQWRL yang 

merupakan plugin dari Protégé yang berdasarkan SWRL. Hal ini membuat ontologi 

menjadi lebih mudah untuk diakses. Berikut merupakan contoh query untuk 

melakukan inferensi menggunakan SQWRL agar mendapatkan penyakit yang 

menyerang Acacia crassicarpa yang disebabkan oleh jamur dengan ciri-ciri bagian 

daun yang terserang berwarna coklat berbentuk bercak dan berguguran. 
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. 

 

Scoring 

Scoring merupakan pemberian nilai relevansi pada dokumen berdasarkan 

similarity terhadap query. Nilai relevansi digunakan untuk mengurutkan dokumen 

hasil pencarian dari yang relevan hingga yang tidak relevan. Proses scoring pada 

Solr merupakan campuran dari fungsi pembobotan dan similarity. Metode scoring 

yang digunakan pada penelitian ini adalah DFRSimilarity. 

 

Evaluasi 

Metode evaluasi yang digunakan adalah DCG (Discounted Cumulative Gain). 

Grade relevance yang digunakan adalah 0-3. Nilai 3 berarti dokumen tersebut 

sangan relevan. Nilai 1 dan 2 berarti berada di tengah-tengah. Nilai 0 berarti tidak 

relevan. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pembuatan Ontologi  

Ontologi yang dibuat menggunakan konsep penyakit tanaman. Penyakit pada 

tanaman disebabkan oleh dua faktor yaitu abiotik dan biotik. Faktor abiotik 

merupakan penyebab penyakit tanaman oleh faktor tak hidup, sedangkan faktor 

biotik merupakan penyebab penyakit tanaman oleh faktor hidup yang meliputi 

semua makhluk hidup di bumi. Faktor biotik dalam penelitian ini adalah jamur, 

virus, dan bakteri. Kemudian didefinisikan tanaman inang yang terinfeksi. 

Tanaman inang yang terdapat pada dokumen acuan adalah eucalyptus dan Akasia. 

Akasia yang menjadi bahasan pada penelitian ini memiliki dua spesies yaitu, Acacia 

mangium dan Acacia crassicarpa. Struktur ontologi yang sudah dibuat dapat dilihat 

pada Gambar 3. 

 

Kelas dan Hirarki 

Kelas dan hirarki yang dibuat menggunakan pendekatan top-down yang bisa 

dilihat pada Gambar 4. Root node pada ontologi yang dibuat adalah ‘owl:Thing’ 

yang memiliki subclass ‘disease’. Kemudian class ‘disease’ memiliki subclass 

‘biotic’ dan ‘abiotoc’. Pada class ‘biotic’ terdapat subclass ‘acacia’ dan 

‘eucalyptus’. Class acacia dibagi menjadi dua subclass yaitu, ‘crassicarpa’ dan 

crassicarpa(?penyakit) ^ fungus_crassicarpa(?penyakit) 

  ^ location_in(?penyakit, daun) ^ color(?penyakit, ?warna) 

  ^ swrlb:containsIgnoreCase(?warna, "coklat") ^ shape(?penyakit, ?bentuk) 

  ^ swrlb:containsIgnoreCase(?bentuk, "bercak") 

  ^ condition(?penyakit, ?kondisi) 

  ^ swrlb:containsIgnoreCase(?kondisi, "gugur") -> sqwrl:select(?penyakit) 
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‘mangium’. Pada setiap class tersebut memiliki class ‘pathogen’, ‘symptom’, dan 

‘treatment’ yang diikuti oleh subclass ‘bacteria’, ‘fungus’, dan ‘virus’. 

 

 

 

Menentukan properties setaip class 

Properties dibagi menjadi dua yaitu object property dan data property. Pada 

ontologi yang sudah dibuat terdapat empat object property. Object property dan 

karakteristiknya dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1  Daftar object property dan karakteristiknya 

Object property Karakteristik 

caused_by symmetric 

has_symptoms symmetric 

has_treatment symmetric 

location_in - 

Gambar 4 Kelas dan hirarki ontologi 

Gambar 3  Struktur ontologi penyakit Akasia 
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Object property ‘caused_by’ digunakan untuk menghubungkan individual 

penyakit dengan patogen penyebabnya, sedangkan ‘has_symptoms’ digunakan 

untuk menghubungkan individual penyakit dengan individual gejala. 

‘has_treatment’ digunakan untuk menghubungkan individual penyakit dengan cara 

penanggulanyannya. ‘location_in’ digunakan untuk menghubungkan individual 

penyakit dengan bagian tumbuhan yang terserang penyakit dan individual penyakit 

dengan jenis tanaman yang diserangnya. Karakteristik symmetric adalah 

karakteristik yang membuat hubungan menjadi dua arah, misalkan ‘bercak_daun’ 

‘caused_by’ ‘bercak_daun_gejala’, maka ‘bercak_daun_gejala’ ‘caused_by’ 

‘bercak_daun’ dianggap benar.  

Terdapat 10 data property pada ontologi yang sudah dibuat. Data property 

beserta tipe datanya dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2  Daftar data property beserta tipe datanya 

Data property Type 

color xsd:string 

condition xsd:string 

description xsd:string 

english_name xsd:string 

name xsd:string 

season xsd:string 

shape xsd:string 

spreading xsd:string 

symptom xsd:string 

treatment xsd:string 

 

Contoh penggunaan properti pada penyakit hawar daun dapat dilihat pada 

Tabel 3. Penggunaan properti terhadap individu yang lebih lengkap dapat dilihat 

pada Lampiran 1. 

Tabel 3  Properti pada penyakit hawar daun 

Individu Object property Data property 

hawar_daun caused_by, location_in, 

has_symptoms, 

has_treatment 

season, name, 

description, color, 

shape, condition, 

english_name, 

spreading 

hawar_daun_gejala has_symptoms symptom, name 

hawar_daun_pengendalian has_treatment name, treatment 

 

Instances 

Terdapat 76 Instances yang terdiri dari penyakit, gejala, pengendalian, bagian 

tanaman yang terserang, dan inang yang dapat dilihat pada Tabel 4 dan Tabel 5. 
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Tabel 4  Individual penyakit, gejala, dan pengendalian 

Penyakit Gejala Pengendalian 

bercak_bergaris bercak_bergaris_gejala bercak_bergaris_pengendalian 

bercak_daun bercak_daun_gejala bercak_daun_pengendalian 

busuk_akar busuk_akar_gejala busuk_akar_pengendalian 

busuk_batang busuk_batang_gejala busuk_batang_pengendalian 

busuk_hati busuk_hati_gejala busuk_hati_pengendalian 

cacar_daun cacar_daun_gejala cacar_daun_pengendalian 

ceratocystis ceratocystis_gejala ceratocystis_pengendalian 

embun_hitam embun_hitam_gejala embun_hitam_pengendalian 

hawar_daun hawar_daun_gejala hawar_daun_pengendalian 

kanker_batang kanker_batang_gejala kanker_batang_pengendalian 

keriting_daun keriting_daun_gejala keriting_daun_pengendalian 

layu_fusarium layu_fusarium_gejala layu_fusarium_pengendalian 

penyakit_tepung penyakit_tepung_gejala penyakit_tepung_pengendalian 

rebah_kecambah rebah_kecambah_gejala rebah_kecambah_pengendalian 

Tabel 5  Individual bagian tanaman yang terserang dan inang 

Bagian tanaman yang terserang Inang 

daun acacia_mangium 

batang acacia_crassicarpa 

akar  

 

Evaluasi Ontologi 

Ontologi yang sudah dibuat dievaluasi menggunakan Ontology Quality 

Analysis (OntoQA). Hasil evaluasi Relationship Richness (RR), Inheritance 

Richness (IR), dan Attribute Richness (AR) dapat dilihat pada Tabel 6, Tabel 7, 

Tabel 8. 

 

1 Relationship Richness (RR) 

Nilai RR memiliki ukuran dari 0 sampai 1. Jumlah relasi pada ontologi adalah 

4 dan jumlah subclass 17. Pada Tabel 6, nilai RR yang didapat adalah 0.23. Nilai 

RR yang kecil menyatakan bahwa ontologi yang dibuat memiliki sedikit relasi non-

inheritance. 

Tabel 6  Hasil Relationship Richness 

Object Properties Sub-class Relationship Richness 

4 17 0.23 

 

2 Inheritance Richness (IR) 

Inheritance Richness merupakan nilai rata-rata subclass di class tersebut. 

Semakin kecil nilai IR yang didapat maka semakin spesifik pengetahuan yang 

dibangun. Pada ontologi yang dibuat jumlah subclass dan class yang dimiliki 

adalah 17 dan 13. Sehingga hasil mendapatkan nilai IR sebesar 0.76 yang dapat 

dilihat pada Tabel 7. Nilai IR yang didapat mendekati nol, sehingga pengetahuan 

yang dibangun cukup mendalam dan dapat dikategorikan sebagai deep ontology 
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yang berarti ontologi yang dibuat memiliki informasi yang mendalam dan 

terdistribusi ke class dan sub-class dengan baik. 

 

Tabel 7  Hasil Inheritance Richness 

Class Subclass Inheritance Richness 

13 17 0.76 

 

3 Attribute Richness (AR) 

Nilai total atribut didapat adalah 10 dan jumlah subclass adalah 17 sehingga 

menghasilkan nilai AR sebesar 1.42 yang dapat dilihat pada Tabel 8. Nilai tersebut 

menunjukkan bahwa nilai informasi pada class rata-rata 1 atribut. 

 

Tabel 8  Hasil Attribute Richness 

Attribute Subclass Attribute Richness 

10 17 0.52 

 

SQWRL Querying 

Pada sistem yang dibuat identifikasi penyakit menggunakan ontologi melalui 

query pengguna dilakukan dengan menggunakan SQWRL. Kueri pengguna tidak 

perlu melalui tahap praproses dikarenakan implementasi menggunakan form yang 

nilainya sudah pasti.  

 Penerapan inferensi menggunakan SQWRL berdasarkan pada lima 

pertanyaan yaitu, 

 

1 Mendapatkan penyakit yang menyerang bagian daun. 
disease(?penyakit) ^ location_in(?penyakit, daun)-> 

sqwrl:select(?penyakit) 

Hasil yang didapat adalah hawar_daun, keriting_daun, bercak_bergaris, 

penyakit_tepung, layu_fusarium, bercak_daun, ceratocystis, embun_hitam, 

dan cacar_daun 

 

2 Mendapatkan penyakit yang menyerang spesies Acacia crassicarpa. 
pathogen_crassicarpa(?penyakit) -> 

sqwrl:select(?penyakit) 

Hasil yang didapat kanker_batang, hawar_daun, keriting_daun, 

penyakit_tepung, layu_fusarium, bercak_daun, ceratocystis, embun_hitam, 

rebah_kecambah, busuk_akar, bercak_bergaris, busuk_batang, busuk_hati, 

dan cacar_daun 

 

3 Mendapatkan penyakit yang memiliki gejala tanaman layu. 
symptom(?penyakitGejala, ?gejala) ^ 

swrlb:containsIgnoreCase(?gejala, "tanaman layu") ^ 

has_symptoms(?penyakit, ?penyakitGejala) 

-> sqwrl:select(?penyakit) 

Hasil yang didapat adalah ceratocystis dan layu_fusarium. 
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4 Mendapatkan patogen apa yang menyebabkan penyakit bercak daun. 
caused_by(bercak_daun, ?patogen) -> 

sqwrl:select(?patogen) 

Hasil yang didapat adalah phaeotrichoconis_sp. 

 

5 Mendapatkan pengendalian yang dilakukan untuk penyakit bercak daun 
has_treatment(bercak_daun, ?pengendalian) ^ 

treatment(?pengendalian, ?hasil) -> 

sqwrl:select(?hasil) 

Hasil yang didapat adalah: 

1 Memisahkan tanaman yang terserang dengan tanaman sehat sejak awal 

serangan terjadi. 

2 Memusnahkan daun yang terserang atau yang rontok dan tanaman yang 

telah mati (sanitasi). 

3 Pengaturan intensitas penyiraman. 

4 Penambahan frekuensi pemupukan atau konsentrasi nya (untuk 

tanaman yang kurang nutrisi) dan pengurangan aplikasi pupuk N (untuk 

tanaman yang terlalu subur). 

5 Penyemprotan fungisida berbahan aktif flusilazol (Nustar 0,1 ml/lt) dan 

fungisida campuran (Delsene 2 gr/lt), 2 kali setiap minggu untuk yang 

terserang berat dan 1x/minggu untuk pencegahan (ringan). 

6 Umumnya hanya menyerang tanaman yang masih kecil kurang dari 1 

tahun dan tidak menimbulkan kematian tanaman. 

7 Mengurangi tingkat kelembaban di sekitar tanaman dengan 

pengendalian gulma secara teratur. 

8 Pemupukan sesuai SOP agar tanaman tumbuh lebih sehat. 

 

Scoring 

Metode scoring yang digunakan adalah DFRSimilarity. Nilai dari proses 

scoring digunakan untuk mengurutkan hasil identifikasi dari suatu query. Pada Solr, 

untuk menggunakan ukuran kemiripan DFRSimilarity diperlukan konfigurasi pada 

file managed-schema. Konfigurasi DFRSimilarity beserta komponennya sebagai 

berikut: 

 

 

Setelah dilakukan konfigurasi, query dari pengguna dimasukkan untuk 

melihat peringkat berdasarkan ukuran kemiripan yang digunakan. Misalkan query 

pengguna adalah “akar mengkerut”. Score yang didapat dari query tersebut dapat 

dilihat pada Tabel 9. 

 

<similarity class=”solr.DFRSimilarityFactory”> 

  <str name=”normalization”>H2</str> 

  <str name=”afterEffect”>L</str> 

  <str name=”basicModel”>P</str> 

</similarity> 
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Tabel 9  Score query "akar mengkerut" 

Penyakit Score 

Layu Fusarium 1.83 

Busuk Akar 1.34 

Ceratocystis 0.98 

Busuk Hati 0.86 

Rebah Kecambah 0.72 

 

Evaluasi 

Dalam melakukan evaluasi, digunakan 40 query dan dibandingkan antara 

nilai NDCG DFRSimilarity, TFIDFSimilarity dan hasil pencari dari Google. Daftar 

penyakit yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 10, 

 

Tabel 10  Daftar penyakit yang digunakan 

Id Penyakit 

1 rebah kecambah 

2 bercak daun 

3 hawar daun 

4 busuk batang 

5 penyakit tepung 

6 bercak bergaris 

7 layu fusarium 

8 cacar daun 

9 keriting daun 

10 busuk akar 

11 busuk hati 

12 embun hitam 

13 kanker batang 

14 ceratotystis 

 

Berdasarkan Tabel 10, terdapat 14 penyakit yang sudah diberi nomor secara 

acak. Penomoran tersebut dilakukan untuk mempermudah melakukan evaluasi 

dalam mengurutkan dokumen yang relevan. 

Lampiran 2 dan Lampiran 3 merupakan urutan hasil identifikasi yang 

dilakukan oleh Solr dengan melihat score yang besar ke score yang kecil. 

Kemudian hasil tersebut diberi nilai berdasarkan grade relevance. Pemberian nilai 

tersebut dilakukan dengan membandingkan query dengan hasil yang didapat, 

kemudian dibandingkan kembali dengan dokumen acuan. 

 Selanjutnya, 40 query tersebut di evaluasi menggunakan NDCG. dapat 

dilihat pada Lampiran 4. Berdasarkan Lampiran 4 yang merupakan hasil 

perhitungan evaluasi NDCG DFRSimilarity, TFIDFSimilarity dan pencari Google, 

nilai NDCG antara DFRSimilarity dan TFIDFSimilarity hampir sama. Hal tersebut 

disebabkan karena panjang dokumen yang hampir sama, sehingga distribusi 

sebaran tidak terlalu berpengaruh. Panjang dokumen dapat dilihat pada Tabel 11. 

 



 

18 

Tabel 11  Panjang dokumen 

Penyakit Panjang Dokumen 

rebah kecambah 256 

bercak daun 256 

hawar daun 256 

busuk batang 256 

penyakit tepung 114 

bercak bergaris 256 

layu fusarium 256 

cacar daun 114 

keriting daun 84 

busuk akar 164 

busuk hati 164 

embun hitam 64 

kanker batang 64 

ceratotystis 114 

 

 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian ini, ontologi sudah terbentuk serta, sistem 

identifikasi penyakit akasia berbasis ontologi menggunakan SQWRL dan berbasis 

temu kembali informasi menggunakan DFRSimilarity berhasil dibangun dan 

dikembangkan. Informasi yang terkandung pada ontologi yang dibangun cukup 

mendalam dengan rata-rata 1 atribut tiap class. Berdasarkan hasil analisis, nilai 

NDCG DFRSimilarity sebesar 0.8861, sedangkan nilai NDCG TFIDFSimilarity 

sebesar 0.92445. Hal tersebut menyatakan bahwa kedua metode scoring memiliki 

kinerja yang cukup baik. 

 

Saran 

Pada penelitian ini hanya menggunakan 14 dokumen penyakit akasia. Pada 

penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan dokumen yang lebih banyak 

dan lebih beragam. Selain itu, diharapkan dapat melakukan modifikasi parameter 

afterEffect, normalization, dan basicModel sehingga mendapatkan nilai NDCG 

yang lebih baik. 
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Lampiran 1  Daftar individu beserta properti yang digunakan 

Individu Object property Data property 

acacia_crassicarpa - name 

acacia_mangium - name 

akar - name, english_name 

atelocauda_digitata caused_by - 

batang - name, english_name 

bercak_bergaris has_treatment, 

location_in, 

caused_by, 

has_symptoms 

description, season, 

spreading, shape, color, 

name, english_name, 

condition 

bercak_bergaris_gejala has_symptoms symptom, name 

bercak_bergaris_pengendalian has_treatment name, treatment 

bercak_daun caused_by, 

location_in, 

has_treatment, 

has_symptoms 

description, season, 

spreading, color, 

condtion, name, shape, 

english_name 

bercak_daun_gejala has_symptoms name, symptom 

bercak_daun_pengendalian has_treatment name, treatment 

botryodiplodia_sp caused_by - 

botrytis_sp caused_by name 

busuk_akar caused_by, 

has_treatment, 

has_symptoms, 

location_in 

shape, condition, 

season, spreading, 

color, name, 

description, 

english_name 

busuk_akar_gejala has_symptoms name, symptom 

busuk_akar_pengendalian has_treatment name, treatmen 

busuk_batang caused_by, 

has_treatment, 

location_in, 

has_symptoms 

season, condition, 

spreading, color, name, 

english_name, 

description, shape 

busuk_batang_gejala has_symptoms name, symptom 

busuk_batang_pengendalian has_treatment name, treatment 

busuk_hati has_treatment, 

location_in, 

caused_by, 

has_symptoms 

condition, description, 

english_name, color, 

name, season, shape, 

spreading 

busuk_hati_gejala has_symptoms symptom, name 

busuk_hati_pengendalian has_treatment name, treatment 

cacar_daun has_treatment, 

location_in, 

caused_by, 

has_symptoms 

english_name, 

description, name, 

shape, season, 

condition, spreading 

cacar_daun_gejala has_symptoms symptom, name 

cacar_daun_pengendalian has_treatment name, treatment 
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Lampiran 1 Lanjutan 

Individu Object property Data property 

ceratocystis has_treatment, 

location_in, 

caused_by, 

has_symptoms 

season, description, 

spreading, name, 

condition, 

english_name, shape, 

color 

ceratocystis_gejala has_symptoms symptom, name 

ceratocystis_pengendalian has_treatment name, treatment 

ceratocystis_sp caused_by - 

cylindrocladium_sp caused_by name 

daun - english_name, namee 

embun_hitam has_treatment, 

location_in, 

caused_by, 

has_symptoms 

spreading, color, name, 

description, season, 

shape, condition, 

english_name 

embun_hitam_gejala has_symptoms symptom, name 

embun_hitam_pengendalian has_treatment name, treatment 

erysiphe_sp caused_by - 

fusarium_sp caused_by name 

ganoderma_australe caused_by - 

ganoderma_collosum caused_by - 

ganoderma_mastoporum caused_by - 

ganoderma_philippii caused_by - 

ganoderma_subresinosum caused_by - 

hawar_daun has_treatment, 

location_in, 

caused_by, 

has_symptoms 

spreading, color, name, 

description, season, 

shape, condition, 

english_name 

hawar_daun_gejala has_symptoms symptom, name 

hawar_daun_pengendalian has_treatment name, treatment 

kanker_batang has_treatment, 

location_in, 

caused_by, 

has_symptoms 

spreading, color, name, 

description, season, 

shape, condition, 

english_name 

kanker_batang_gejala has_symptoms symptom, name 

kanker_batang_pengendalian has_treatment name, treatment 

kecambah - english_name, name 

keriting_daun has_treatment, 

location_in, 

caused_by, 

has_symptoms 

spreading, color, name, 

description, season, 

shape, condition, 

english_name 

keriting_daun_gejala has_symptoms symptom, name 

keriting_daun_pengendalian has_treatment name, treatment 

kirramyces_sp caused_by - 
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Lampiran 1 Lanjutan 

Individu Object property Data property 

layu_fusarium has_treatment, 

location_in, 

caused_by, 

has_symptoms 

spreading, color, 

name, description, 

season, shape, 

condition, 

english_name 

layu_fusarium_gejala has_symptoms symptom, name 

layu_fusarium_pengendalian has_treatment name, treatment 

meliola_sp caused_by - 

oidium_sp caused_by - 

passalora_perfelxa caused_by - 

penyakit_tepung has_treatment, 

location_in, 

caused_by, 

has_symptoms 

spreading, color, 

name, description, 

season, shape, 

condition, 

english_name 

penyakit_tepung_gejala has_symptoms symptom, name 

penyakit_tepung_pengendalian has_treatment name, treatment 

phaeophleopspora_sp caused_by - 

phaeotrichoconis_sp caused_by name 

phellinus_noxius caused_by - 

phellinus_sp caused_by - 

phytophthora_sp caused_by name 

pythium_sp caused_by name 

ralstonia_solanacearum caused_by name 

rebah_kecambah has_treatment, 

location_in, 

caused_by, 

has_symptoms 

spreading, color, 

name, description, 

season, shape, 

condition, 

english_name 

rebah_kecambah_gejala has_symptoms symptom, name 

rebah_kecambah_pengendalian has_treatment name, treatment 

rhizoctonia_sp caused_by name 

rigidoporus_lignosus caused_by - 

spaerotheca_sp caused_by - 

xanthomonas_campestris_pv._acaciae caused_by - 
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Lampiran 2  Urutan hasil penyakit menggunakan DFRSimilarity 

No. Query Urutan hasil identifikasi 

1 akar mengkerut 7, 10, 14, 11, 1 

2 batang patah 2, 3, 11, 4, 14, 7, 13 

3 pembusukan batang 14, 11, 3, 7, 4, 2, 10, 13 

4 akar hitam 14, 11, 7, 10, 12, 13, 1, 

2, 8, 4, 3 

5 tanaman roboh 14, 1, 11, 5, 12, 10, 13, 

9, 4, 3, 2, 7, 6 

6 daun kuning 9, 8, 2, 6, 11, 7, 10, 4, 

12, 5, 14, 3 

7 akar merah 10, 14, 2, 11, 4, 3, 7, 1 

8 akar menebal 10, 9, 8, 14, 11, 7, 1 

9 bercak hitam 2, 7, 8, 4, 3, 12, 6, 11, 

14, 13, 9, 5 

10 bercak memanjang 6, 2, 7, 8, 9, 5, 4, 3 

11 batang bengkak 11, 13, 14, 8, 2, 7, 3, 4 

12 daun rontok 7, 6, 10, 8, 2, 4, 9, 12, 5, 

14, 3 

13 tepung putih 7, 10, 5, 14, 11 

14 batang bercak hitam 2, 7, 3, 4, 14, 11, 8, 13, 

12, 6, 9, 5 

15 daun bercak cokelat 2, 7, 8, 6, 9, 4, 14, 5, 3, 

11, 10, 12 

16 batang putih 14, 11, 7, 10, 5, 2, 3, 13, 

4 

17 daun bercak merah 2, 4, 3, 6, 7, 10, 8, 9, 5, 

12, 14 

18 daun bercak kuning 2, 8, 9, 6, 7, 4, 5, 3, 11, 

10, 12, 14 

19 penebalan jaringan daun 8, 10, 13, 6, 11, 7, 2, 4, 

9, 12, 5, 14, 3 

20 daun tertutup kerak hitam 12, 7, 8, 2, 4, 14, 3, 6, 

11, 13, 10, 9, 5 

21 tidak mematikan tanaman tetapi dapat 

menghambat pertumbuhan tanaman 

14, 5, 9, 8, 11, 2, 7, 4, 3, 

1, 12, 6, 10, 13 

22 serangan dapat berkembang dengan cepat 

pada musim hujan atau pada tanaman tanpa 

naungan atau di open area. 

6, 5, 1, 14, 4, 3, 2, 13, 8, 

7, 10, 12, 11, 9 

23 pada umumnya penyakit ini menyerang 

tanaman Acacia crassicarpa ketika sudah 

ditanam di plantation. Serangan di nursery 

umumnya terjadi pada tanaman yang sudah 

tua (lebih dari 3 bulan) atau pada seedlot 

tertentu yang rentan. 

8, 5, 14, 8, 4, 3, 1, 6, 2, 

11, 7, 10, 12, 13 

24 seleksi tanaman A. mangium yang resisten. 13, 14, 15, 8, 9, 10, 1, 2, 

11, 6, 2, 7, 4, 3 
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Lampiran 2 Lanjutan 

No. Query Urutan hasil identifikasi 

25 kelembaban yang tinggi 4, 3, 1, 2, 10, 5, 12, 7, 6 

26 tanaman layu sebagian atau keseluruhan 14, 7, 5, 10, 8, 1, 12, 11, 

9, 6, 2, 4, 3, 13 

27 mengganti spesies tanaman dengan tanaman 

lain yang lebih resisten 

13, 14, 5, 8, 10, 9, 1, 12, 

11, 6, 2, 7, 4, 3 

28 tanaman terlalu subur 14, 5, 8, 2, 4, 3, 1, 12, 

11, 9, 6, 7, 10, 13 

29 seperti penyakit die back 13 

30 menyebar melalui Angin 12, 13, 9, 4, 3, 7, 1, 2, 

14, 5, 11 

31 pembengkakan pada bekas ranting yang sudah 

gugur 

11, 10, 13, 14, 8, 7, 2 

32 nerotik 2, 4 

33 bibit yang berasal dari shoot yang jelek 

kulitasnya 

4, 3, 8, 2, 1, 5, 6, 7, 9 

34 tanaman  berumur lebih dari 3 bulan 14, 5, 9, 10, 12, 7, 8, 13, 

6, 11, 1, 2, 4, 3 

35 penyakit bercak daun, hawar daun, dan busuk 

batang adalah penyakit utama pada tanaman 

Eucalyptus sp. di nursery. Spora cendawan 

pathogen akan selalu ada di nursery selama 

tanaman Eucalyptus sp. dibudidayakan. 

Umumnya "out break" penyakit ini 

disebabkan oleh kelembaban yang tinggi 

(penyiraman atau hujan), masalah nutrisi, bibit 

yang berasal dari shoot yang jelek kulitasnya, 

spacing terlalu rapat, sumber inokium yang 

banyak, kondisi nursery gelap dan kotor, dan 

faktor genetik tanaman atau jenis clone. Pada 

Acasia crassicarpa serangan terjadi akibat 

tanaman terlalu subur dengan spacing yang 

rapat. 

3, 4, 5, 2, 1, 7, 8, 14, 6, 

10, 11, 9, 12, 13 

36 secara bertahap jaringan kanker berkembang 

dan mengakibatkan batang/cabang menjadi 

membengkak/merekah 

13, 11, 12, 8, 3, 4, 2, 14, 

6, 1, 7, 10, 9, 5 

37 bercak muncul dimulai pada dun bawah (tua) 

dan menyebar ke daun yang lebih muda. 

5, 10, 2, 4, 7, 3, 6, 8, 9, 

11, 13, 12, 14 

38 bila kulit batang dibuka akan nampak seperti 

sarang tawon madu yang masih segar 

14, 13, 2, 3, 4, 10, 7, 11 

39 terdapat getah yang berwarna kuning 

kecoklatan 

11, 14, 8, 7, 10, 9, 12, 2 

40 bekas pruning 14, 11, 10 
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Lampiran 3  Urutan hasil penyakit menggunakan TFIDFSimilarity 

No. Query Urutan hasil identifikasi 

1 akar mengkerut 7, 10, 11, 14, 1 

2 batang patah 11, 4, 3, 2, 14, 13, 7 

3 pembusukan batang 14, 11, 4, 7, 3, 13, 10, 2 

4 akar hitam 11, 14, 10, 7, 12, 13, 8, 1, 2, 4, 3 

5 tanaman roboh 11, 1, 9, 13, 2, 10, 11, 12, 3, 7, 6, 8, 14, 

5 

6 daun kuning 8, 9, 2, 11, 12, 5, 14, 3, 4, 10, 7, 6 

7 akar merah 10, 11, 14, 2, 4, 3, 7, 1 

8 akar menebal 10, 11, 14, 9, 8, 7, 1 

9 bercak hitam 2, 8, 4, 3, 7, 12, 13, 5, 6, 9, 14, 11 

10 bercak memanjang 6, 2, 5, 9, 4, 3, 8, 7 

11 batang bengkak 13, 11, 14, 8, 7, 4, 3, 2 

12 daun rontok 7, 6, 8, 12, 5, 9, 2, 14, 3, 4, 10 

13 tepung putih 5, 7, 10, 14, 11 

14 batang bercak hitam 7, 4, 2, 3, 13, 14, 11, 8, 12, 5, 6, 9 

15 daun bercak cokelat 8, 2, 14, 5, 9, 3, 4, 6, 7, 12, 10 

16 batang putih 14, 11, 7, 13, 10, 5, 4, 3, 2 

17 daun bercak merah 2, 3, 4, 8, 5, 9, 10, 6, 7, 12, 14 

18 daun bercak kuning 8, 9, 2, 5, 3, 4, 6, 7, 11, 12, 14, 10 

19 penebalan jaringan daun 8, 10, 13, 10, 5, 9, 2, 14, 3, 4, 7, 6 

20 daun tertutup kerak hitam 12, 14, 8, 10, 2, 3, 7, 4, 13, 5, 9, 10, 6 

21 tidak mematikan tanaman 

tetapi dapat menghambat 

pertumbuhan tanaman 

9, 11, 2, 4, 3, 7, 13, 10, 12, 6, 1, 8, 14, 5 

22 serangan dapat berkembang 

dengan cepat pada musim 

hujan atau pada tanaman tanpa 

naungan atau di open area. 

6, 1, 2, 4, 3, 5, 13, 7, 10, 9, 12, 11, 2, 14 

23 pada umumnya penyakit ini 

menyerang tanaman Acacia 

crassicarpa ketika sudah 

ditanam di plantation. 

Serangan di nursery umumnya 

terjadi pada tanaman yang 

sudah tua (lebih dari 3 bulan) 

atau pada seedlot tertentu yang 

rentan. 

9, 4, 3, 6, 2, 1, 5, 10, 7, 13, 2, 10, 12, 14 

24 seleksi tanaman A. mangium 

yang resisten. 

13, 9, 10, 8, 2, 4, 12, 3, 7, 6, 11, 1, 14, 5 

25 kelembaban yang tinggi 4, 3, 1, 10, 2, 5, 12, 7, 6 

26 tanaman layu sebagian atau 

keseluruhan 

7, 14, 10, 5, 1, 9, 13, 2, 4, 12, 3, 6, 11, 8 

27 mengganti spesies tanaman 

dengan tanaman lain yang 

lebih resisten 

13, 10, 9, 8, 2, 4, 12, 3, 7, 6, 11, 1, 14, 5 
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Lampiran 3 Lanjutan 

No. Query Urutan hasil identifikasi 

28 tanaman terlalu subur 2, 4, 3, 9, 13, 10, 12, 7, 6, 11, 1, 8, 14, 5 

29 seperti penyakit die back 13, 6, 2, 4, 3, 8, 5, 10, 11, 9, 7, 1 

30 menyebar melalui Angin 5, 2, 11, 4, 3, 7, 8, 12, 13, 9, 10, 14, 6, 1 

31 pembengkakan pada bekas 

ranting yang sudah gugur 

11, 10, 14, 13, 8, 7, 2 

32 nerotik 2, 4  

33 bibit yang berasal dari shoot 

yang jelek kulitasnya 

4, 3, 8, 2, 1, 5, 9, 6, 7 

34 tanaman  berumur lebih dari 3 

bulan 

9, 10, 7, 12, 6, 2, 13, 4, 3, 1, 11, 8, 5, 14 

35 secara bertahap jaringan 

kanker berkembang dan 

mengakibatkan batang/cabang 

menjadi 

membengkak/merekah 

13, 11, 12, 8, 4, 14, 3, 1, 6, 7, 10, 2, 9, 5 

36 bercak muncul dimulai pada 

dun bawah (tua) dan menyebar 

ke daun yang lebih muda. 

5, 2, 3, 4, 10, 8, 7, 9, 6, 11, 12, 14, 13 

37 bila kulit batang dibuka akan 

nampak seperti sarang tawon 

madu yang masih segar 

14, 13, 4, 3, 2, 10, 11, 7 

38 terdapat getah yang berwarna 

kuning kecoklatan 

11, 14, 8, 10, 7, 9, 12, 2 

39 bekas pruning 14, 11, 10 
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Lampiran 3 Lanjutan 

No. Query Urutan hasil identifikasi 

40 penyakit bercak daun, hawar 

daun, dan busuk batang adalah 

penyakit utama pada tanaman 

Eucalyptus sp. di nursery. 

Spora cendawan pathogen 

akan selalu ada di nursery 

selama tanaman Eucalyptus 

sp. dibudidayakan. Umumnya 

"out break" penyakit ini 

disebabkan oleh kelembaban 

yang tinggi (penyiraman atau 

hujan), masalah nutrisi, bibit 

yang berasal dari shoot yang 

jelek kulitasnya, spacing 

terlalu rapat, sumber inokium 

yang banyak, kondisi nursery 

gelap dan kotor, dan faktor 

genetik tanaman atau jenis 

clone. Pada Acasia crassicarpa 

serangan terjadi akibat 

tanaman terlalu subur dengan 

spacing yang rapat. 

3, 4, 2, 1, 5, 7, 6, 8, 9, 11, 10, 12, 13, 14 
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Lampiran 4  Nilai NDCG DFRSimilarity, TFIDFSimilarity, dan Google 

No. Query DFRSimilarity TFIDFSimilarity Google 

1 akar mengkerut 1 1 0,57301 

2 batang patah 1 0,77223 0,43068 

3 pembusukan batang 0,75000 0,75000 0,72813 

4 akar hitam 0,83905 0,84671 0,46534 

5 tanaman roboh 0,57856 1 0,91312 

6 daun kuning 0,80944 0,77728 0,63093 

7 akar merah 1 1 0,98997 

8 akar menebal 0,80000 1 0,63093 

9 bercak hitam 0,98047 0,94448 1 

10 bercak memanjang 1 1 0,99469 

11 batang bengkak 0,88688 0,89318 0,71718 

12 daun rontok 0,70109 0,62782 0,94550 

13 tepung putih 0,87706 0,87706 0,95727 

14 batang bercak hitam 0,99554 1 0,97516 

15 daun bercak cokelat 1 1 1 

16 batang putih 1 1 0,50000 

17 daun bercak merah 1 1 1 

18 daun bercak kuning 1 1 1 

19 penebalan jaringan daun 0,84671 0,82227 0,00000 

20 daun tertutup kerak 

hitam 

1 1 0,00000 

21 tidak mematikan 

tanaman tetapi dapat 

menghambat 

pertumbuhan tanaman 

0,63093 1 0,00000 

22 serangan dapat 

berkembang dengan 

cepat pada musim hujan 

atau pada tanaman tanpa 

naungan atau di open 

area. 

1 1 1 

23 pada umumnya penyakit 

ini menyerang tanaman 

Acacia crassicarpa 

ketika sudah ditanam di 

plantation. Serangan di 

nursery umumnya terjadi 

pada tanaman yang 

sudah tua (lebih dari 3 

bulan) atau pada seedlot 

tertentu yang rentan. 

0,68682 0,77435 0,95023 

24 seleksi tanaman A. 

mangium yang resisten. 

1 1 0,35621 

25 kelembaban yang tinggi 0,95023 0,95023 0,69343 
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26 tanaman layu sebagian 

atau keseluruhan 

0,92825 0,96816 0,67810 

27 mengganti spesies 

tanaman dengan 

tanaman lain yang lebih 

resisten 

0,75070 0,98619 0,81816 

28 tanaman terlalu subur 0,44613 0,72978 0,00000 

29 seperti penyakit die back 1 1 0,99832 

30 menyebar melalui Angin 1 0,98130 0,43744 

31 pembengkakan pada 

bekas ranting yang 

sudah gugur 

0,79438 0,80000 0,64704 

32 nerotik 1 1 0,96759 

33 bibit yang berasal dari 

shoot yang jelek 

kulitasnya 

1 1 0,69343 

34 tanaman  berumur lebih 

dari 3 bulan 

0,63093 1 0,69684 

35 secara bertahap jaringan 

kanker berkembang dan 

mengakibatkan 

batang/cabang menjadi 

membengkak/merekah 

0,91497 0,89131 0,00000 

36 bercak muncul dimulai 

pada dun bawah (tua) 

dan menyebar ke daun 

yang lebih muda. 

0,93278 0,84320 0,82125 

37 bila kulit batang dibuka 

akan nampak seperti 

sarang tawon madu yang 

masih segar 

0,73333 0,74248 0,00000 

38 terdapat getah yang 

berwarna kuning 

kecoklatan 

1 1 0,50889 

39 bekas pruning 1 1 0,47320 
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40 penyakit bercak daun, 

hawar daun, dan busuk 

batang adalah penyakit 

utama pada tanaman 

Eucalyptus sp. di 

nursery. Spora cendawan 

pathogen akan selalu ada 

di nursery selama 

tanaman Eucalyptus sp. 

dibudidayakan. 

Umumnya "out break" 

penyakit ini disebabkan 

oleh kelembaban yang 

tinggi (penyiraman atau 

hujan), masalah nutrisi, 

bibit yang berasal dari 

shoot yang jelek 

kulitasnya, spacing 

terlalu rapat, sumber 

inokium yang banyak, 

kondisi nursery gelap 

dan kotor, dan faktor 

genetik tanaman atau 

jenis clone. Pada Acasia 

crassicarpa serangan 

terjadi akibat tanaman 

terlalu subur dengan 

spacing yang rapat. 

1 1 0,82513 

 Rata-Rata 0,88661 0,92445 0,65043 
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