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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

Pada bab ini berisi mengenai pejelasan secara umum penjelasan mengenai 

aplikasi yang akan dibangun. Pada bagian bab ini akan dibahas mengenai latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi penyelesaian masalah dan 

sistematika penulisan aplikasi. Penjelasan secara detail akan dipaparkan dibawah ini. 

 

1.1 Latar Belakang 

Burung  merpati hias termasuk  jenis burung yang jinak dan akrab dengan manusia. 

Merpati hias tak hanya dipelihara sebagai satwa kesayangan, yaitu sebagai ternak hias dan 

balap. Cara ternak merpati hias sebenarnya hampir sama dengan merpati ketinggian atau 

merpati balap, hanya diperlukan penyesuaian model dan ukuran kandang dengan melihat 

bentuk dan ukuran jenis merpati hias yang akan dibudidayakan. Salah satu merpati hias 

yang mempunyai bentuk ekor yang unik yaitu ekornya seperti kipas adalah merpati kipas / 

persi. Bagi penggemar burung hias belum komplit rasanya kalau anda belum memiliki 

koleksi merpati kipas. Akhir-akhir ini merpati kipas memiliki harga jual yang lumayan 

tinggi, sehingga membuka peluang bisnis bagi mereka yang mempunyai hoby menangkar 

burung hias. (Prasetya, Haryadi, S.Pt, 2012. Melatih Siap Kontes Merpati Balap dan 

Merpati Hias, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.) 

HTML5  adalah sebuah bahasa markah untuk menstrukturkan dan menampilkan isi 

dari Waring Wera Wanua, sebuah teknologi inti dari Internet. Pada HTML 5 diperkenalkan 

beberapa elemen baru dan atribut yang merefleksikan tipikal penggunaan website modern. 

HTML5 memperkenalkan beberapa elemen dan atribut yang membantu dalam membangun 

situs web modern.  Website ini diharapkan bisa membantu peternak atau penggemar dalam 

berternak merpati hias dengan baik dan benar. Dan juga memahami jenis-jenis merpati hias 

yang bagus buat indukan. (http://id.wikipedia.org/wiki/HTML5) 

Sistem pakar merupakan salah satu bagian dari kecerdasan buatan yang akhir-akhir 

ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sistem ini dirancang untuk menirukan 

keahlian seorang pakar dalam menjawab pertanyaan dan menyelesaikan suatu 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_markah
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permasalahan baik di bidang kesehatan atau kedokteran, bisnis, ekonomi, dan sebagainya. 

Sistem pakar merupakan program komputer yang mampu menyimpan untuk pengambilan 

keputusan, dimana sistem pakar ini dapat mengumpulkan dan menyimpan pengetahuan 

dari seseorang atau beberapa orang pakar dalam suatu basis pengetahuan dan 

menggunakan sistem penalaran yang menyerupai seorang pakar dalam memecahkan 

masalah. Jadi, sistem pakar ini dapat memecahkan suatu masalah tertentu karena sudah 

menyimpan pengetahuan secara seluruh Dengan adanya perkembangan teknologi saat ini, 

terutama dalam bidang website, maka informasi dapat kita akses kapan pun saat kita 

membutuhkan. Atas dasar tersebut melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitan 

yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Merpati Hias “Simbar Farm” Berbasis 

HTML 5. (http://eggyryana.blog.upi.edu/2014/02/23/review-journal-sistem-pakar-

identifikasi-penyakit-paru-paru-pada-manusia-menggunakan-pemrograman-visual-basic-6-

0/) 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan di atas, maka rumusan 

masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana menganalisa rancangan sistem informasi yang berlangsung di web simbar 

farm. 

2. Bagaimana mengimplementasikan rancangan sistem yang berbasis html 5. 

3. Bagaimana mengimplementasikan rancangan sistem pakar dengan binary tree. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan pembuatan Tugas Akhir ini adalah  

1. Membangun sistem informasi yang bisa diakses oleh satu device untuk cara berternak 

berdasarkan jenis merpati, pola makan, jenis penyakit, obat-obatan dan memberikan 

kemudahan peternak dalam proses cara berternak, diagnosa penyakit , penjualan, dan 

koleksi video tentang merpati.  

2. Admin dapat mengolah data-data  penyakit  pada merpati,  jadi ketika  ada  penyakit  baru  

yang teridentifikasi  administrator  dapat melakukan penambahan data.  
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3. Sistem dapat mendiagnosa penyakit pada merpati dan  memberikan solusinya  

berdasarkan  gejala.  

4. Sistem  dapat  menyediakan  layanan pengaksesan  informasi  yang    dibutuhkan user,  

seperti informasi cara berternak, koleksi video, produk, kntak dan informasi  untuk  

layanan  diagnosa beserta solusinya. 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan permasalahan dalam pembuatan Tugas Akhir ini adalah: 

1. Data merpati yang digunakan dalam sistem ini adalah jenis-jenis merpati hias. 

2. Sistem cara berternak merpati menggunakan pedoman  buku tentang merpati hias. 

3. Sistem dibuat berbasis HTML 5 yang bisa diakses menggunakan satu device yaitu web. 

 

1.5 Metode Penelitian 

Metode Penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 Studi literature 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan pengkajian literatur dari buku merpatu 

hias maupun referensi internet mengenai pembuatan website yang berhubungan 

dengan tema yang penulis teliti. 

 Pengkajian kasus 

Pada tahap yang pertama ini dilakukan pengkajian kasus yang membahas tentang 

cara ternak, konsultasi, penjualan, dan video. 

 Pengujian dan Analisa 

Melakukan serangkaian pengujian sistem, melakukan pencarian error atau 

kekurangan pada implementasi sistem untuk selanjutnya dilakukan revisi dan 

perbaikan pada sistem. Pengujian sistem nantinya dapat dilihat apakah output dari 

sistem informasi yang penulis dibuat sudah sesuai dengan kaidah atau aturan-

aturan tentang sistem informasi. 

 Implementasi 

Menjelaskan tentang pengimplementasian dan pengujian sistem informasi 

kemudian dianalisa kembali apakah telah sesuai dengan tujuan pembuatan pada 
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bab I Rancang Bangun Sistem Informasi Merpati Hias  “Simbar Farm” melalui 

pemrograman komputer atau coding berbasis HTML 5.  

 Pembuatan laporan 

Tahapan ini merupakan akhir dari seluruh metode di atas. Pada tahap ini akan 

dibuat laporan mengenai semua yang dilakukan di dalam pengerjaan Tugas Akhir 

ini mulai dari tahap studi kasus hingga pengujian. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran isi laporan ini, penulis akan menguraikan susunan 

laporan secara garis besar yang terdiri dari lima bab, dimana setiap babnya akan dibagi 

menjadi beberapa sub bab. Sistematika penulisan ini dibuat tersusun dengan tujuan agar 

mudah dipahami oleh semua pihak. Adapun susunannya sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab pendahuluan ini berisi mengenai pejelasan secara umum latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi penyelesaian 

masalah dan sistematika penulisan yang akan penulis buat. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi landasan teori HTML 5 dan sistem pakar yang akan menjelaskan 

mengenai Rancang Bangun Sistem Informasi Merpati Hias “Simbar Farm” 

Berbasis HTML 5. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini membahas tentang perancangan umum maupun uraian lebih lanjut 

mengenai perancangan pembuatan sistem informasi yang meliputi perancangan 

antar muka, input output dan proses eksekusi input. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini menjelaskan tentang pengimplementasian dan pengujian sistem 

informasi kemudian dianalisa kembali apakah telah sesuai dengan tujuan 

pembuatan pada bab I. 
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BAB V Penutup 

Dalam bab ini penulis menyimpulkan mengenai pembuatan sistem informasi 

serta memberikan saran yang mungkin dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

untuk mengembangkan sistem informasi ini. 

 

 

 


