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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kegiatan kedokteran hewan terutama dokter hewan, paramedik maupun 

mahasiswa yang belajar dalam dunia kesehatan hewan adalah melakukan 

diagnosa, perawatan dan pengobatan pada hewan (pasien). Dahulu pengertian 

kedokteran hewan dikaitkan dengan sains dan seni mengenai pencegahan, 

pengobatan atau pengurangan penyakit atau cedera pada hewan (terutama hewan 

domestik). 

Dalam jangkauan ilmu kedokteran hewan, kesehatan masyarakat secara 

tradisional dipandang sebagai keahlian dokter hewan dalam melakukan 

penyidikan, pencegahan, dan pengendalian penyakit menular dari hewan ke 

manusia dan sebaliknya, seperti rabies, psittacosis, atau brucellosis dan banyak 

lagi. Namun demikian, realitasnya dokter hewan juga memiliki keahlian untuk 

menangani berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat 

dalam perspektif luas, meliputi penyakit baru muncul, kesiagaan darurat bencana, 

kesehatan kerja, bioterorisme, dan kesehatan lingkungan.  

Dengan demikian segala kegiatan medis yang mereka lakukan 

memerlukan sarana dan prasarana demi menunjang kegiatan medis berjalan 

maksimal. Pada terapi pengobatan baik kedokteran hewan maupun kedokteran 

manusia membutuhkan alat bantu seperti kamus obat.  

Dilihat dari sebagian besar masyarakat sudah menggunakan smartphone 

yang bersistem operasi Android. Aplikasi-aplikasi di dalam Android relatif mudah 

digunakan oleh semua kalangan. Karena fitur-fitur yang sangat sederhana 

sehingga lebih cepat dalam hal penggunaan. Selain itu, aplikasi Android juga open 

source (gratis) sehingga banyak orang dapat membuat aplikasi sendiri dan 

mengunduhnya tanpa biaya. Aplikasi Android juga dapat digunakan untuk 

berinteraksi sesama handphone lainnya dan dapat digunakan sebagai media 

pembelajaran untuk setiap orang (Brianmbee, 2015). 
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Kamus obat adalah sekumpulan informasi atau data tentang obat-obatan 

yang dibukukan. Kamus obat-obatan yang kita ketahui selama ini adalah berupa 

buku saku, yang tebal dan terdiri dari beratus-ratus halaman. Sehingga hal ini 

menjadi kendala khususnya mahasiswa kedokteran hewan untuk membaca dan 

menghafal  obat-obatan dari kamus tersebut. 

Pembuatan aplikasi dilakukan dengan menerapkan metode Interpolation 

Search. Interpolation Search adalah algoritma pencarian yang tidak perlu 

menjelajahi setiap elemen dari tabel. Kerugiannya adalah algoritma ini hanya bisa 

digunakan pada tabel yang elemennya sudah terurut baik menaik maupun 

menurun. Teknik ini hanya dapat dilakukan pada list yang telah terurut dan berada 

pada struktur array dan data yang dicari diperkirakan ada di dalam list. Teknik ini 

menemukan item dengan memperkirakan seberapa jauh kemungkinan item berada 

dari posisi saat itu dan pencarian berikutnya. Teknik ini juga dilakukan pada list 

yang sudah terurut. (Dian Restu, 2013). 

Dengan demikian seiring kemajuan teknologi yang modern, melalui media 

android merupakan salah satu sistem operasi yang banyak digunakan pada 

smartphone dan tablet sebuah aplikasi dengan judul “Kamus Obat Hewan 

Berbasis Mobile” diharapkan dapat mempermudah para dokter hewan atau calon 

dokter hewan untuk mempelajari obat – obat yang sesuai, sehingga terapi 

pengobatan pada hewan tepat sasaran, yang secara teknis dan dosis pengobatannya 

berbeda dengan obat manusia. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah 

pada tugas akhir ini adalah: 

1. Bagaimana menerapkan metode pencarian interpolasi pada platform 

android? 

2. Bagaimana merancang aplikasi kamus obat-obatan khusus hewan pada 

platform android? 
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1.3 Tujuan 

Menerapkan metode interpolation search pada platform android dan 

merancang aplikasi kamus obat khusus hewan pada platform android. 

1.4 Batasan Masalah 

Agar dalam pengerjaan tugas akhir ini dapat lebih terarah, maka 

pembahasan penulisan ini dibatasi pada ruang lingkup pembahasan sebagai 

berikut: 

1. Pencarian dilakukan berdasarkan nama atau istilah obat dalam dunia 

obat hewan 

2. Data obat yang ada di dalam aplikasi kamus hanya untuk hewan 

3. Buku kamus rujukan : Indeks Obat Hewan Indonesia IOHI edisi 2013 

1.5 Metodologi 

1. Metode pengumpulan data 

Mencari dan mengumpulkan data – data yang dibutuhkan dan sesuai 

dengan pembuatan aplikasi. 

2. Studi kepustakaan 

Mempelajari buku – buku referensi yang berkaitan dengan  android, 

metode interpolation search,  database dan kamus obat hewan untuk 

membantu pembuatan aplikasi kamus obat hewan. Selain dari 

mempelajari buku – buku, juga mempelajari informasi dari web – web 

referensi seputar hal yang sama yang bertujuan untuk membantu 

dalam penyajian informasi yang akan ditampilkan. 

3. Pembuatan Aplikasi 

4.1 Analisa Sistem 

Dengan menganalisa kebutuhan sistem dan mengidentifikasi 

kebutuhan informasi berdasarkan hasil studi pustaka yang telah 

dilaksanakan, diharapkan dapat membantu dalam proses perancangan 

sistem. Tahap ini adalah tahap yang penting dalam membentuk awalan 

yang akan di implementasikan. 

4.2 Implementasi perangkan lunak 

Merancang dan mengimplementasi aplikasi yang akan dikembangkan 

agar sesuai dengan yang diharapkan.  
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4. Pengujian 

Pengujian terhadap sistem yang telah dibuat dilakukan berdasarkan 

berjalannya seluruh fungsi yang ada pada sistem. Pengujian ini 

dilaksanakan untuk mengetahui apakah program berjalan dengan 

benar dan sesuai dengan kebutuhan. 

5. Pembuatan laporan 

Tahap ini dilakukan untuk mendapatkan dokumentasi hasil program 

sehingga dapat dipergunakan untuk mengembangan atau penelitian 

lanjutan. 

1.6  Sistematika Penulisan 

Sistematika Penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 

BAB I  Pendahuluan 

Berisi penjelaasan mengenai latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi, sistematika 

pembahsan yang digunakan untuk menyusun laporan tugas akhir. 

BAB II  Landasan Teori 

Berisi dasar teori yang berhubungan dengan judul tugas 

akhir, Kamus obat hewan dan hal – hal mengenai metode 

interpolation search. 

BAB III Perancangan Sistem 

Berisi tentang tahap-tahap perancangan dan pembuatan 

aplikasi Android ini. 

BAB IV Implementasi dan Pengujian 

Berisi hasil implementasi dan pengujian system dari 

analisis perancangan pada bab sebelumnya. 

BAB V Penutup 

Berisi kesimpulan dan saran yang didapatkan selama 

pelaksanaan tugas akhir. 


