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Penerapan Kecerdasan Buatan di Bidang Perkebunan 

 

   

Abstrak Kecerdasan buatan adalah teknologi yang telah berkembang sejak tahun 1950-an. Dengan 

semakin mudahnya dan murahnya biaya penggunaan komputer, bidang riset kecerdasan buatan 

berkembang sangat pesat dengan ditemukannya berbagai metode untuk menyelesaikan 

berbagai pola permasalahan. Riset-riset yang menggunakan kecerdasan buatan untuk 

menyelesaikan persoalan industri perkebunan juga sudah mulai bermunculan. Penerapan 

kecerdasan buatan pada perkebunan ini masih akan terus berkembang hingga beberapa tahun 

mendatang. 

 

   

   

 
Sebelum tahun 1950-an, komputer yang bisa berpikir 

selayaknya manusia hanya sebatas cerita fiksi ilmiah. 

Pada masa itu, komputer adalah barang mahal yang 

hanya bisa dimiliki oleh perusahaan dan universitas 

besar. Tahun 1955, grup penelitian yang terdiri dari 

Allen Newell, Cliff Shaw, dan Herbert Simon 

merancang program yang dikenal sebagai kecerdasan 

buatan yang pertama. Setelah itu penelitian 

kecerdasan buatan semakin berkembang dengan 

semakin murahnya biaya penggunaan komputer 

(Anyoha 2017). 

 

Perkembangan kecerdasan buatan dan cerita sukses 

yang semakin banyak membuat kecerdasan buatan 

dapat masuk ke berbagai bidang, mulai dari industri, 

transportasi, pertambangan, layanan konsumen, 

kesehatan, pertanian, dan bidang-bidang industri 

lainnya. Dalam kesempatan kali ini, penulis ingin 

mengajak pembaca untuk melihat perkembangan 

penerapan kecerdasan buatan di bidang perkebunan. 

 

 

“Kecerdasan Buatan” 

Kecerdasan buatan saat ini menjadi bidang penelitian 

yang terus berkembang. Beberapa metode muncul 

dan tenggelam sejalan dengan berkembangnya 

teknologi. Saat ini kecerdasan buatan didominasi oleh 

metode-metode matematik dan statistik, seperti deep 

learning dan machine learning. Selain dua metode 

tersebut, ada beberapa metode lain yang sempat 

menjadi primadona di bidang teknologi kecerdasan 

buatan, di antaranya adalah: 

1. Logic Theorist adalah program kecerdasan buatan 

yang pertama kali dibangun. Program ini dibangun 

berdasarkan struktur data yang disebut search 

tree. Program akan mencari kesimpulan (goal) di 

dalam struktur data tersebut dan melalui setiap 

percabangan di dalam struktur berdasarkan aturan 

tertentu. 

2. Artificial neural network (ANN) adalah program 

yang dibangun dengan mengambil inspirasi dari 

jaringan saraf pada makhluk hidup (neuron). 

Metode ini dikembangkan pada tahun 1940 hingga 

1950-an dan menjadi fondasi bagi metode 

kecerdasan buatan modern. ANN berisi lapisan-

lapisan yang berisi banyak individu neuron yang 

disebut perceptron. Perceptron terhubung satu 

sama lain dan memproses input yang diberikan 

dari lapisan sebelumnya untuk menghasilkan 

sebuah output. 

3. Symbolic AI adalah metode kecerdasan buatan 

yang menggunakan simbol-simbol high-level (yang 

dapat dibaca manusia) untuk merepresentasikan 

permasalahan, logika, dan pencariannya. 

Beberapa metode yang termasuk ke dalam 

Symbolic AI adalah logic programming, production 

rules, semantic nets dan frames. Metode-metode 

ini biasanya digunakan untuk membangun sebuah 

expert system. Metode symbolic AI yang hingga 

saat ini masih banyak digunakan adalah semantic 
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nets dan production rules. Production rules berisi 

seperangkat aturan jika dan  maka (if-then) yang 

diperoleh dari pengalaman pada kasus di industri. 

Program akan mencari aturan yang paling sesuai 

berdasarkan kondisi input yang diberikan. 

4. Fuzzy logic adalah logika matematika yang 

memungkinkan untuk menarik kesimpulan dari 

input yang bersifat vague (rancu). Metode ini 

diusulkan pada tahun 1965 dan masih banyak 

digunakan pada berbagai perangkat elektronik 

rumah tangga modern. 

5. Genetic algorithm adalah algoritma yang dibangun 

dengan mengambil inspirasi dari seleksi alam. 

Genetic algorithm menyimulasi sekumpulan 

organisme yang berevolusi melalui proses iterasi 

(berulang-ulang) hingga diperoleh organisme yang 

paling sesuai dengan input lingkungannya. Metode 

ini sangat cocok digunakan untuk mencari kondisi 

optimal dari suatu permasalahan. 

6. Swarm intelligence adalah algoritma yang 

mengambil inspirasi dari perilaku sekumpulan 

organisme di alam yang cenderung berperilaku 

mengarah pada kondisi optimal kumpulan 

tersebut. Salah satu metode yang cukup terkenal 

dari kelompok ini adalah ant colony optimization. 

Metode ini meniru perilaku semut dalam mencari 

jalur paling pendek untuk mencapai sumber 

makanan berdasarkan jejak “feromon” yang 

ditinggalkan individu semut sebelumnya. Metode 

ini sangat cocok digunakan untuk mencari jalur 

optimal dari sebuah trip kendaraan. Metode lain 

dalam kelompok ini seperti particle swarm 

optimization dapat digunakan untuk mengatur 

sekumpulan mesin seperti drone dalam jumlah 

banyak sehingga terhindar dari tabrakan satu 

dengan lainnya. 

7. Metode lain. Selain metode di atas, terdapat 

beberapa metode yang diambil disiplin ilmu 

matematika dan statistika. Metode tersebut di 

antaranya adalah Bayesian Network, Hidden 

Markov Model, Support Vector Machine, K-Nearest 

Neighbors (KNN), K-Means, Certainty Factor, dan 

berbagai metode lainnya. Metode-metode ini 

biasanya digunakan sebagai metode pembelajaran 

dalam perancangan sistem berbasis kecerdasan 

buatan. 

  

 

Riset Kecerdasan Buatan di Perkebunan 

Riset-riset yang menggunakan kecerdasan buatan 

khususnya di bidang perkebunan telah lama dimulai. 

Berbagai teknologi telah ditemukan dan dilaporkan di 

dalam jurnal-jurnal riset baik nasional maupun 

internasional. Bahkan sebagian teknologi kecerdasan 

buatan sudah ditawarkan oleh berbagai penyedia 

layanan. Dalam tulisan ini akan kita tinjau bersama 

beberapa riset tersebut yang dilaksanakan setidaknya 

pada 5 tahun terakhir pada beberapa aspek 

perkebunan. 

 

Diagnosis dan identifikasi hama dan penyakit 

Diagnosis dan identifikasi hama dan penyakit sangat 

krusial untuk merencanakan penanganan yang tepat. 

Ketepatan penanganan akan menghindarkan kerugian 

pada jangka panjang. Di tengah keterbatasan akses 

tenaga konsultasi bagi kebanyakan pelaku 

perkebunan, kecerdasan buatan dapat menjadi 

alternatif untuk membantu merumuskan penanganan 

yang tepat. Beberapa contoh penggunaan kecerdasan 

buatan untuk diagnosis dan identifikasi hama dan 

penyakit adalah sebagai berikut: 

1. Khaled, et al. (2021) menggunakan genetic 

algorithm dan metode klasifikasi untuk mendeteksi 

penyakit jamur pangkal batang (Ganoderma) 

dengan input data dielektrik. 

2. Rasywir, et al. (2019) menggunakan convolution 

neural network (CNN) untuk diagnosis penyakit 

kelapa sawit dengan input data foto. 

3. Nababan, et al. (2018) menggunakan metode 

Naive Bayes untuk diagnosis penyakit kelapa sawit 

berdasarkan data gejala penyakit. 

4. Miranda, et al. (2016) menggunakan metode 

certainty factor yang digabungkan dengan rule-

based system untuk diagnosis penyakit jamur akar 

putih (Riqidoporus lignosus) pada tanaman karet. 

5. Firmansyah, et al. (2021) menggunakan 

convolutional neural network untuk 

mengidentifikasi gulma pada kelapa sawit. 

 

Budidaya 

Kecerdasan buatan sangat potensial digunakan pada 

aspek budidaya. Implementasi kecerdasan buatan 

pada aspek budidaya dapat memberikan peningkatan 

kinerja dan efisiensi. Sebagai contoh adalah 

pemupukan yang dapat diefisienkan apabila dosis 

pupuk disesuaikan dengan variabel di lapangan 

sehingga mengurangi pupuk yang terbuang. Beberapa 

contoh penggunaan kecerdasan pada aspek budidaya 

adalah sebagai berikut:  

1. Firmansyah, et al. (2021) menggunakan metode 

forward chaining untuk memberikan rekomendasi 

pemupukan pada kelapa sawit yang disesuaikan 

dengan variabel kondisi tanaman. 

2. Harsawardana, et al. (2020) menggunakan metode 

convolutional neural network untuk 

mengidentifikasi tingkat kematangan tandan buah 

segar kelapa sawit yang dipasangkan pada mesin 

grab loader. 

3. Liu, et al. (2021) menggunakan metode deep 

learning untuk mengidentifikasi tanaman kelapa 

sawit melalui foto drone. 
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4. Ibrahim, et al. (2020) menggunakan metode 

convolutional neural network untuk 

mengidentifikasi varietas tanaman teh Gambung.  

 

Pengolahan dan Manajemen Mutu 

Sama halnya dengan aspek budidaya, penggunaan 

kecerdasan buatan berpotensi meningkatkan efisiensi 

proses pengolahan dan meningkatkan kualitas produk. 

Penerapan konsep tersebut dapat kita lihat pada 

beberapa riset berikut: 

1. Nugraha dan Wiguna (2020) menggunakan 

metode principal component analysis (PCA) yang 

digabungkan dengan neural network untuk 

mengklasifikasikan biji kopi berdasarkan tingkat 

penyangraian. 

2. Hendrawan, et al. (2021) menggunakan metode 

convolutional neural network untuk 

mengklasifikasikan kopi-kopi Nusantara. 

3. Arboleda (2018) menggunakan metode neural 

network untuk membedakan kopi luwak dengan 

kopi non luwak. 

4. Hendrawan,  et al. (2022) menggunakan deep 

learning untuk mendeteksi tingkat kemurnian kopi 

luwak. 

 

Sosial Ekonomi 

Kecerdasan buatan tidak hanya dapat diterapkan pada 

aspek teknis saja, tetapi juga berpotensi diterapkan 

pada aspek sosial ekonomi. Contoh penerapan 

tersebut adalah seperti pada riset Sugiyarto dan Abadi 

(2019) yang menggunakan metode long short-term 

memory recurrent neural network untuk memprediksi 

tingkat produksi kelapa sawit sebagai dasar dalam 

penyusunan kebijakan. 

 

 

Kecerdasan Buatan pada Masa Depan 

Bidang kecerdasan buatan masih terus berkembang 

dan metode-metode baru masih berpeluang untuk 

bermunculan. Muller dan Bostrom (2016) melakukan 

survei mengenai masa depan kecerdasan buatan. 

Survei tersebut masih dapat diisi hingga saat ini melalui 

situs https://www.pt-ai.org/polls/experts. Pada masa 

depan high-level machine intelligence atau mesin-

mesin yang dapat menempati posisi pekerjaan yang 

saat ini dipegang oleh manusia akan semakin 

meningkat. Berdasarkan hasil survei tersebut, tiga 

bidang penelitian yang paling berpengaruh dalam 

terciptanya sistem tersebut adalah cognitive science, 

integrated cognitive architecture, dan algorithm. Hasil 

survei selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 1. 

Masih berdasarkan survei tersebut, sistem berbasis 

kecerdasan buatan akan memiliki kemampuan 

mendekati manusia pada tahun 2075 dengan peluang 

kejadian mendekati 90%. Diperkirakan pada 30 tahun 

berikutnya kecerdasan buatan sudah dapat melampaui 

kemampuan manusia dan menjadi superintelligence. 

Pada saat mesin-mesin dengan kecerdasan buatan 

telah banyak digunakan, maka kita sebagai manusia 

harus mempersiapkan diri sehingga tidak tersaingi oleh 

teknologi kecerdasan buatan. 

 

 
 

Gambar 1.  Hasil survei masa depan kecerdasan 

buatan 
Sumber: Muller dan Bostrom (2016) 

Dibandingkan dengan sektor industri lain seperti 

manufaktur dan layanan konsumen, industri 

perkebunan masih memerlukan langkah yang lebar 

sehingga kecerdasan buatan dapat diterapkan. Potensi 

penerapan kecerdasan buatan di perkebunan masih 

terbuka lebar. 

 

 

Penutup 

Sebagai penutup, penulis mengajak pembaca untuk 

ikut berperan serta dalam mempersiapkan penerapan 

kecerdasan buatan pada sektor perkebunan. Riset-

riset mengenai kecerdasan buatan masih terbuka 

sangat lebar dan menanti para praktisi untuk 

menemukan metode baru dan mewujudkannya dalam 

sebuah produk yang memberikan solusi bagi 

permasalahan di perkebunan. 
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