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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada dasarnya peternak sapi  mengerti dan  mengetahui bahwa ternaknya 

dalam keadaan  tidak sehat atau sakit. Tetapi masalah yang dihadapi para 

peternak ini tidak hanya sebatas dalam  mengetahui ternaknya sedang terkena 

penyakit karena para peternak masih mengalami kesusahan dalam mengatasi 

penyakit yang diderita ternaknya serta cara pengobatan dan pencegahan-

pencegahan yang harus dilakukan. Sehingga diperlukan ilmu dan keahlian 

peternak dalam  memelihara, menjaga hingga pengembangbiakan pada hewan 

ternak sapi.  

 

Salah satu masalah hal yang sering terjadi inilah yang membuat peternak sapi 

sering terlambat dalam mendiagnosis penyakit yang diderita pada hewan ternak 

sapi dan terkadang menyebabkan kematian, namun sebelum  penyakit menyerang 

pada hewan ternak sapi sebenarnya dimulai dengan adanya gejala-gejala awal 

yang dapat dilihat akan tetapi tidak dihiraukan oleh para peternak sapi sehingga 

sering terjadi penyakit telah menjadi parah dan sulit disembuhkan. 

 

Dengan adanya masalah ini  dibutuhkanlah penanganan dengan ketelitian dan 

kecermatan dari para ahli. Untuk itu adanya perangkat lunak ini memberikan 

kemudahan bagi para peternak sapi dalam menentukan jenis penyakit serta 

penanganan dan pencegahan yang harus dilakukan. Perangkat lunak ini 

memberikan solusi dan bantuan dalam memberikan keputusan mengenai masalah 

yang ada dan memberikan kemudahan dalam mendiagnosa penyakit dan  

pencegahan pada hewan ternak sapi yang teridentifikasi penyakit.  
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Pada penelitian sebelumnya dengan judul “APLIKASI SISTEM PAKAR 

UNTUK DIAGNOSA AWAL PENYAKIT PADA SAPI PERAH DENGAN 

ALGORITMA FORWARD DAN BACKWARD CHAINING” yang 

menggunakan dua inputan pada gejala dan iputan kesimpulan yang nantinya 

dicocokkan pada gejala juga hanya di khususkan pada sapi perah dan  

menggunakan algoritma FORWARD AND BACKWARD. Sehingga dalam tugas 

akhir ini melakukan pengembangan dalam penelitian pembuatan perangkat lunak 

ini dengan menggunakan  KNN dimana diharapkan perangkat lunak ini 

merupakan dasar pengetahuan yang didapat dari para ahli dan diolah 

menghasilkan sebuah diagnosa yang hasilnya dapat dengan mudah di proses 

dalam mengidentifikasi penyakit dan tidak memakan waktu yang lama dalam 

proses pemeriksaan, memberikan kemudahan dalam proses data yang cepat dan 

dapat digunakan untuk seluruh jenis hewan ternak sapi tanpa dikhususkan untuk 

tipe jenis hewan ternak sapi. 

 

1.2 Rumusan masalah 

Perumusan masalah pada tugas akhir ini meliputi beberapa hal sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana membuat sistem aplikasi yang dapat membantu dalam 

mengidentifikasi jenis penyakit dan penanganannya?  

2. Bagaimana menerapkan algoritman KNN untuk membantu 

mengidentfikasi jenis penyakit terhadap hewan ternak sapi yang sakit?  

 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari tugas akhir ini adalah : 

1. Merancang sebuah sistem aplikasi berdasarkan penyakit pada hewan 

ternak sapi. 

2. Mengimplementasikan Algoritma K-Nearest Neighbor dalam pembuatan 

sistem aplikasi identifikasai jenis penyakit pada hewan ternak sapi. 
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1.4 Batasan Masalah 

Adapun batasan-batasan permasalahan yang akan dicakup dalam tugas akhir 

ini antara lain: 

1. Sistem aplikasi yang akan dibangun menggunakan Algoritma K-Nearest 

Neighbor. 

2. Data yang digunakan adalah penyakit yang ada pada sapi.  

3. Sistem ini dibuat menggunakan bahasa pemograman PHP dan 

menggunakan MySQL sebagai basis data. 

 

1.5 Metodologi Pengerjaan 

Dalam pengerjaan penilitian ini, akan di gunakan pendekatan analysis, yang 

dapat di menghasilkan beberapa rule. 

1. Studi pustaka dan pengumpulan data 

Mengumpulkan dan mempelajari berbagai literatur, artikel maupun jurnal-

jurnal penelitian yang berhubungan dengan implementasi algoritma KNN 

guna menentukan jenis penyakit dan penanganan pada hewan ternak sapi. 

2. Membuat desain dan rancangan sistem. 

a. Perancangan perangkat lunak dengan algoritma KNN yang dilakukan 

ialah 

1. Bagaimana menentukan format data yang bisa diproses untuk di 

analysis. 

2. Pengambilan data diperoleh dari hasil penyakit yang telah di derita 

sapi ternak di indonesia. 

3. Perhitungan menggunakan algortima KNN 

4. Bagaimana menampilkan hasil analysis agar mudah dipahami user. 

b. Perancangan model sistem yang akan digunakan untuk menampilkan 

aplikasi yang dibuat. 

Nantinya User hanya tinggal menginputkan gejala-gejala yang terlihat 

pada sapi selanjutnya melakukan process analisa data dan akan keluar 

hasil dari analisa tersebut. 
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c. Diagram Flowchart system 
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3. Mengimplementasikan desain aplikasi ke bahasa pemrograman 

Dalam tahap ini, desain dan rancangan sistem yang telah dibuat pada tahap 

sebelumnya diimplementasikan dalam sebuah bahasa pemrograman. Karena 

konsep yang digunakan adalah object oriented programming, maka PHP di 

pilih sebagi bahasa pemrogramannya, Sedangkan basis data yang digunakan 

adalah MySQL. 

4. Deployment dan ujicoba aplikasi 

Sistem ini akan di ujicobakan menggunakan algortima KNN yang diproses 

untuk membantu dokter hewan atau ahli/pakar dalam memberikan diagnosa 

penyakit. Dengan hasil output berupa hasil diagnosa penyakit yang diderita 

oleh sapi dan memberikan tindakan awal serta pencegahan yang dilakukan.  

 

mulai 

Selesai 

Inputkan gejala-gejala 

yang terlihat pada sapi 

yang diperiksa 

Membandingkan gejala 

dengan rule 

Menyesuaikan 

rule apa ada 

yang cocok ? 

Hasil penyakit hewan 

ternak sapi  
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1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan tugas akhir, metodologi penelitian yang 

digunakan untuk pembuatan tugas akhir dan sistematika 

penulisan. 

 

BAB II  : LANDASAN TEORI 

Membahas tentang teori dasar yang mendukung dan  

mendasari perencanaan dan pembuatan aplikasi sistem. Dasar 

teori dari literature dan referensi yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diangkat sebagai bahan tugas akhir. 

 

BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Membahas tentang proses analisa, desain dan perancangan 

sistem yang dibangun meliputi tahapan analisa sistem, desain 

sistem, metode yang digunakan, struktur basis data serta 

desain program. Tahap analisis, desain dan perancangan 

sistem merupakan tahap awal yang dilakukan sebelum 

melakukan coding. Tahap ini sangat penting untuk membuat 

program aplikasi agar terstruktur dengan baik. 

 

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Membahas tentang implementasi dari sistem yang telah 

dirancang. Berisi tentang pembuatan program,  pengoperasian 

dan pengujian sistem. Pengujian sistem dilakukan untuk 

mengetahui bahwa sistem yang dibuat bekerja dengan baik.  
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BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dan  saran yang diperoleh dari 

hasil implementasi dalam pengembangan tugas akhir ini. 

 


