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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kesehatan hewan peliharaan adalah suatu hal yang penting sebab 

mengobati penyakit tersebut membutuhkan biaya yang lebih besar, 

disamping itu kondisi hewan yang sakit akan menjadi jelek dan rusak. 

Karena penyakit menular pada hewan mudah sekali menular ke hewan 

yang lainnya, maka diperlukan suatu cara bagi pemilik untuk mengetahui 

jenis penyakit dan pengobataannya agar secara efektif dapat melakukan 

tindakan-tindakan yang diperlukan. 

Diluar dari perkembangan teknologi pada era sekarang, manusia 

secara psikologis membutuhkan teman berbagi dan secara fisik 

membutuhkan teman bermain yang tidak lain adalah hewan peliharaan. 

Kucing merupakan salah satu dari hewan peliharaan yang sangat digemari 

oleh manusia, bahkan sekumpulan pecinta kucing di dunia membentuk 

sebuah perkumpulan atau asosiasi ayng diberi nama CFA atau Cat 

Fanciers Association.  

Semakin maraknya pecinta kucing di dunia diantaranya jenis 

kucing persia membuka lapangan kerja baru bagi para dokter hewan dan 

juga peternak kucing dengan mendirikan pet shop. Usaha 

pengembangbiakan kucing persia merupakan usaha yang sangat 

menguntungkan dan sudah berorientasi ekonomi. Tak heran, ternak kucing 

persia kemudian menjadi lahan bisnis yang menjanjikan. Kucing-kucing 

Persia yang dibudidaya ini tergolong langka serta memiliki nilai jual 

tinggi. Banyak orang yang tertarik dengan kucing Persia, terutama karena 

jenis kucing ini memiliki bulu panjang, lebat dan warnanya yang indah. 

Pengembangbiakan kucing Persia diperlukan pengetahuan atau 

keterampilan yang mencakup aspek reproduksi, pemberian jenis makanan, 

dan pencegahan penyakit. Karena kucing Persian adalah salah satu hewan 
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yang sensitif, diperlukan perlakuan khusus untuk menjaga kesehatan 

kucing. Hal yang sering terjadi adalah para pemilik kucing Persia tidak 

mempunyai cukup pengetahuan tentang cara perawatan kucing tersebut 

sehingga terlambat dalam mendiagnosis penyakit yang diderita, sehingga 

terkadang menyebabkan kematian. 

Untuk mengidentifikasi penyakit pada kucing, biasanya seorang 

dokter hewan melakukan diagnosa dengan melihat keadaan dan gejala-

gejala penyakit, kemudian dapat ditentukan penyakitnya serta cara 

pengendaliannya (S.J Entinger, 2000). Hal ini tidaklah semudah yang 

dibayangkan karena seringkali seorang dokter hewan dihadapkan pada 

banyak pilihan dalam menegakkan diagnose. Dari pihak kepimilikan Pet 

Leotina kreodonta sendiri juga membutuhkan catatan untuk menyimpan 

data-data pasien sepertu jenis kucing, umur, gejala-gejala dan jenis 

penyakit yang diderita untuk mempermudah pendataan dan monitoring 

kesehatan. 

 Untuk itu suatu sistem yang berkomputasi diharapkan dapat 

digunakan untuk mendiagnosa penyakit kucing sehingga dapat 

memberikan solusi yang baik bagi pemeliharaan kucing Persia sekaligus 

pemilik Pet Leotina kreodonta. Sistem pakar merupakan suatu sistem 

interaktif yang membantu dalam menentukan jenis penyakit, karena sistem 

pakar mampu meniru cara kerja seorang pakar dalam pendiagnosaan 

penyakit kucing Persia. Karena sifatnya hanya meniru kecerdasan dokter 

hewan, maka kemampuan sistem pakar ini tidak dapat menyamai dokter 

hewan yang sebenarnya. Dengan harapan sistem pakar ini dapan 

membantu “berperan” sebagai dokter hewan untuk mengidentifikasi 

penyakit kucing Persia. Sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit 

konvensional sudah mulai ditinggalakan karena keakurasiaanya kurang 

hingga teknologi ini mengalami peningkatan ke penerapan teknologi 

fuzzy. Pendekatan fuzzy digunakan dalam menentukan kondisi yang tidak 

menentu  pada masalah medis kucing Persia antara gejala penyakit dengan 

penyakit. 
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 Berdasarkan penjelasan diatas maka dibangun sistem pakar untuk 

penyakit kucing Persia dengan metode fuzzy logic. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

  Perumusan masalah yang dapat disimpulkan dari 

pembuatan tugas akhir ini adalah : 

a. Bagaimana mengidentifikasi penyakit pada kucing persia? 

b. Bagaimana mendesain dan membuat aplikasi sistem pakar yang 

dapat mengidentifikasi penyakit pada hewan kucing persia dengan 

menggunakan metode Fuzzy? 

c. Bagaimana memberikan saran pencegahan terhadap penyakit yang 

terjadi pada hewan kucing persia tersebut? 

 

1.3 Tujuan 

 Tujuan pembuatan tugas akhir ini adalah : 

a. Merancang dan mengaplikasikan sistem pakar yang mampu 

mengidentifikasi dan memberikan saran pencegahannya pada 

pemilik kucing persia dengan memperhatikan gejala-gejala yang 

di-inputkan dengan menggunakan metode algoritma fuzzy 

mamdani sehingga dapat digunakan oleh umum untuk menangani 

penyakit yang menyerang kucing persia.  

b. Mengaplikasikan bahasa pemrograman php dan mysql untuk 

mendukung pembuatan sistem pakar dengan algoritma mamdani. 

c. Mengidentifikasi penyakit kucing persia dengan menggunakan 

algoritma fuzzy mamdani. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan-batasan masalah perlu digunakan agar pembahasan dan 

pengerjaan tugas akhir ini tidak  meluas. Batasan-batasan masalah 

tersebut adalah : 
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a. Aplikasi ini hanya mendiagnosa penyakit kucing persia. 

b. Jumlah penyakit kucing persia yang akan digunakan sebagai 

sampel sebanyak 13 jenis penyakit kucing persia. 

c. Hasil dari diagnosa ini adalah berupa kesimpulan akhir 

berdasarkan gejala-gejala yang sudah dimasukkan. 

d. Menggunakan bahasa pemrograman php. 

e. Menggunakan basis data  mysql. 

f. Menggunakan Algoritma fuzzy. 

 

1.5 Metode Penelitian  

Pembuatan tugas akhir ini dilakukan dengan mengikuti metode 

penelitian sebagai berikut : 

 

a. Studi Literatur 

Mempelajari dasar-dasar teori dan prinsip-prinsip kerja dari 

suatu sistem pakar untuk memberi arah penelitian, selanjutnya yang 

perlu dilakukan untuk melanjutkan misi penelitian melalui buku-

buku ilmiah, jurnal, majalah ilmiah maupun referensi-referensi lain 

yang dapat dijadikan landasan teori dari sistem yang dibahas.  

 

b. Pengumpulan Data 

Melakukan proses pencarian dan pengumpulan data-data 

penunjang mengenai   jenis-jenis dan gejala-gejala penyakit yang 

dialami oleh kucing persia  dengan melakukan pengamatan, 

pengambilan data sampel dan pengujian secara langsung di Leotina 

Kredonta. Untuk memastikan data-data yang didapat sudah benar. 

 

c. Analisa dan Perancangan Web Sistem Pakar 

Melakukan analisa data konsep yang terkumpul dan membuat 

desain web sistem pakar dengan menggunakan UML. Desain web 

meliputi use case diagram, activity diagram, sequence diagram, 

class diagram, dan deployment diagram. 
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d. Implementasi web Sistem Pakar 

Tahapan implementasi adalah untuk mengimplementasikan hasil 

rancangan yang sudah dibuat dengan menggunakan bahasa 

pemrograman PHP dan basisdata My SQL.  

 

e. Uji coba dan Evaluasi 

Tahap uji coba adalah melakukan pengujian sistem yang sudah 

dibuat apakah sudah sesuai dengan analisa yang dilakukan 

sebelumnya. Tahap evaluasi adalah melakukan perbaikan sistem 

apabila terdapat kekurangan atau ketidaksesuaian dengan konsep 

yang sudah dibuat sebelumnya dan akan di konsultasikan dengan 

bagian perawatan kucing persia di Leotina Kredonta.  Tahap 

evaluasi dilakukan sampai hasil yang diberikan benar-benar 

memberikan hasil yang valid yang sesuai dengan konsep. 

 

 

1.6 Sistematik Penelitian 

Sistematika Penuliasan Tugas Akhir yang berjudul “SISTEM 

PAKAR  UNTUK DIAGNOSA PENYAKIT PADA KUCING 

PERSIA DENGAN ALGORITMA FUZZY (Studi Kasus :  

Leotina Kredonta - Malang)” meliputi : 

BAB I  Pendahuluan 

 

Dalam bab ini penyusun akan membahas latar belakang 

masalah, rumusan masalah, maksud dan tujuan, batasan 

masalah, metodologi dan sistematika penulisan. 

 

BAB II Landasan Teori 

 

Dalam bab ini akan menguraikan teori-teori yang didapat dari 

buku-buku literatur dan jurnal-jurnal  ilmiah yang 

sebelumnya telah diteliti yang akan dijadikan dasar dalam 

menganalisa. 
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BAB III  Perancangan Sistem 

 

Dalam bab ini akan menjelaskan tahap-tahap dalam 

perancangan sistem yang akan dibangun. 

 

BAB IV  Impelementasi dan Pengujian 

 

Dalam bab ini akan menguraikan data-data yang akan 

dianalisa, dan uji coba progam sistem pakar disertai dengan 

hasil uji coba progam. 

 

BAB V  Penutup  

 

Dalam bab ini akan berisikan kesimpulan berupa hasil uji 

coba progam sistem pakar dan saran. 

 


