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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

  

1.1 Latar Belakang 

Teknologi informasi telah berkembang pesat, komputer bukan lagi digunakan 

untuk membantu pekerjaan manusia, tetapi bahkan untuk menggantikan pekerjaan 

manusia yang tidak memerlukan pemikiran dan bersifat rutinitas, pada 

perkembangan selanjutnya para ahli mencoba menggantikan sistem otak manusia 

sehingga diharapkan suatu saat nanti mungkin akan terciptanya suatu sistem 

komputer yang dapat menimbang dan mengambil keputusan sendiri sebagaimana 

layaknya manusia (Durkin, 1994). Hal inilah yang mendorong lahirnya teknologi 

dibidang kedokteran hewan seperti sistem pakar diagnosa penyakit kucing 

Beberapa masyarakat pada saat ini telah menganggap memelihara hewan 

peliharaan sebagai salah satu hobi, karena hewan peliharaan dapat menjadi teman 

bagi mereka. Salah satu hewan yang digemari masyarakat adalah kucing anggora. 

Sebagai ras hewan, kucing anggora terkesan sebagai hewan peliharaan yang elite, 

karena memelihara hewan tersebut memerlukan biaya cukup mahal. Banyaknya 

peminat kucing persia di Indonesia sangatlah besar namun hal ini tidak diimbangi 

dengan ketersediaan dokter hewan. Banyak para pecinta kucing yang kesulitan 

untuk merawat kucing kesayangannya ketika sakit. Namun, untuk tetap menjaga 

agar kucing peliharaan memiliki kesehatan yang baik, pemelihara kucing harus 

memperhatikan perawatan dan makanan kucing tersebut. Jika tidak, kucing akan 

mudah terserang penyakit. Karena tidak menutup kemungkinan penyakit yang 

diderita oleh kucing tersebut menular kepada kita. 
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Alternatif yang dapat dilakukan untuk mendapatkan hasil diagnosis yang lebih 

baik adalah pemeriksaan ke dokter hewan dan cek laboratorium, akan tetapi cara 

ini relatif mahal dan butuh waktu lama untuk mengetahui hasilnya, selain itu tidak 

semua daerah di Indonesia memiliki laboratorium diagnosis dengan fasilitas yang 

memadai. Gejala penyakit pada kucing anggora selama ini hanya didiagnosa 

masyarakat awam berdasarkan ciri-ciri yang diketahui tanpa oleh fakta dan 

pertimbangan medis lainnya. Sehingga masyarakat atau penderita sulit 

membedakan penyakit kronis dengan penyakit-penyakit biasa pada umumnya. 

Gejala penyakit yang ditangani dengan salah dapat mengakibatkan kematian pada 

kucing 

Oleh karena itu agar tidak ada kesalahan diagnosa dan untuk mempermudah 

masyarakat atau penderita mengetahui sejak dini penyakit yang diderita dan agar 

tidak terlambat mendapatkan pengobatan dikarenakan seorang dokter atau pakar 

memiliki keterbatasan waktu. Maka dibangun suatu sistem yang dapat membantu 

menyelesaikan masalah tersebut berupa sistem pakar dengan menggunakan 

metode dempster shafer.  

Kelebihan dempster shafer  adalah  satu-satunya metode sistem pakar yang 

mampu mengakomodasi ketidakpastian dalam klasifikasi multispectral 

dibandingkan dengan metode yang lain, serta mampu mengkombinasikan 

potongan informasi yang terpisah untuk mengkalkulasikan kemungkinan dari 

suatu peristiwa (Kurniawati, 2014).  

1.2 Rumusan Masalah 

Berikut rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana merancang 

dan mengimplementasikan sistem pakar diagnosa penyakit kucing anggora 

dengan metode dempster shafer? 
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1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah merancang dan mengimplementasikan sistem 

pakar diagnosa penyakit kucing anggora dengan metode dempster shafer 

1.3  Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah  

1. Mencakup penyakit kucing jenis anggora yaitu Otitis, Limfoma, Luxating 

patella, Feline Viral Rhinotracheitis  (FVR) atau penyakit bersin, 

Hypertropic Cardiomyopathy, Scabiosi, Feline Panleukopenia (FPL) 

2. Dalam pembuatan system menggunakan metode dempster shafer yaitu 

suatu teknik penalaran dari fakta awal hingga menuju kesimpulan. 

3. Aplikasi dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan 

database MySQL 

1.5 Metodologi 

1. Studi Pustaka  

Dalam melakukan perancangan aplikasi sistem pakar diagnosa penyakit  

kucing anggora dengan metode dempster shafer dibutuhkan beberapa 

literatur. Adapun literatur yang perlu dipelajari mempelajari buku, artikel, 

dan situs yang terkait. Mempelajari literatur mengenai design tampilan 

aplikasi yang sifatnya user friendly sehingga mudah dikenali oleh user. 

2. Desain Sistem 

Merancang desain dari sistem yang akan dibangun atau alur sistem. Yaitu 

dilakukan penyesuaian dengan metode yang akan digunakan. Dalam tahap 

ini dapat menggunakan diagram use case dan flowchart sebagai 

representasi desain yang dibuat.  
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3. Implementasi Metode 

Pada bagian ini akan dilakukan perancangan sistem pakar diagnosa 

penyakit kucing anggora dengan metode dempster shafer. Langkah 

pertama adalah melakukan instalasi XAMPP. Kemudian melakukan 

coding program dengan menggunakan pemrograman PHP 

4. Pengujian Sistem 

Pada bagian ini adalah untuk mengamati kinerja dari sistem pakar 

diagnosa penyakit  kucing anggora dengan metode dempster shafer 

5. Pembuatan Laporan 

Kegitan ini dilakukan setelah tahapan studi kasus dilakukan dan akan 

berjalan sampai dengan sistem ini selesai dan sesuai dengan tujuan. 

 

1.6  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian ini disusun menjadi beberapa bab 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi landasan teori sebagai parameter rujukan untuk 

dilaksanakannya penelitian ini. Adapun landasan teori tersebut adalah kajian 

pustaka, sistem pakar, dempster shafer dan Kucing anggora 

BAB III ANALISIS DAN DESAIN SISTEM  
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Pada bab ini akan dijelaskan tahapan desain penelitian dan perancangan 

konsep yang digunakan untuk sistem pakar diagnosa penyakit Kucing 

anggora dengan metode dempster shafer. Dengan adanya metodologi 

penelitan ini diharapkan dapat memberikan petunjuk dalam merumuskan 

masalah penelitian. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini membuat implementasi meliputi implementasi sistem dan 

implementasi aplikasi, hasil pengujian aplikasi meliputi skenario pengujian, 

hasil pengujian dan pengujian fungsional. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dari sistem yang dibuat serta saran untuk 

kepentingan lebih lanjut. 

 


