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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Negara Indonesia merupakan negara yang berkependudukan terbesar di dunia 

yang menempati urutan ke empat. Dengan jumlah penduduk yang besar, 

kebutuhan akan protein hewani di Indonesia semakin meningkat dengan 

meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya akan asupan gizi. Oleh 

karena itu sapi adalah salah satu hewan penting di Indonesia. Dari berbagai 

macam jenis hewan ternak yang banyak dipelihara oleh peternak di pedesaan 

adalah sapi. Sapi merupakan hewan ternak yang memiliki potensi ekonomi yang 

cukup tinggi, baik sebagai ternak potong, ternak bibit maupun bahan pangan. Sapi 

juga dapat di ambil manfaatnya sebagai bahan pangan seperti susu dan 

dagingnya[1]. Faktor yang menyebabkan kematian pada sapi adalah kemunculan 

penyakit yang terlambat ditangani sehingga bisa berakibat kematian.  

Perkembangan teknologi dan informasi saat ini sangat pesat apalagi banyak 

perangkat lunak yang membantu dan memudahkan pekerjaan manusia. Salah satu 

perangkat lunak yang saat ini dibutuhkan adalah sistem pakar. Sistem pakar 

adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer yang 

dirancang untuk memodelkan kemampuan menyelesaikan masalah seperti 

layaknya seorang pakar [2].  

Sistem pakar   juga  memiliki  beberapa  kelemahan,  basis  kemampuan  

sistem  hanya terfokus  pada  data  yang  dimasukkan  tanpa  adanya  faktor  

pengalaman  seperti  yang dimiliki oleh ahli. Sistem tersebut hanya mendiagnosa 

dari gejala yang dimasukkan dan akan  menimbulkan  masalah  baru  bila  pada  

gejala-gejala  yang  dimasukkan  terdapat gejala yang tidak  sesuai  dengan suatu 

jenis penyakit[3]. Hal ini akan mengakibatkan hasil diagnosa sementara yang 

telah diperoleh menjadi salah.  

Kesalahan ini terjadi karena kemampuan sistem dalam mendiagnosa suatu 

gejala masih  terdapat  ketidakpastian yang  dapat  menyebabkan  kemungkinan 

kesalahan  diagnosa  dan  kesalahan  pada aplikasi. Maka dari itu sistem pakar 
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membutuhkan sebuah metode untuk mendiagnosa gejala penyakit dengan metode 

kepastian atau metode certainty factor. Metode certainty factor merupakan  

metode  yang mendefinisikan  ukuran  kepastian  terhadap  suatu fakta  atau  

aturan,  untuk  menggambarkan  tingkat keyakinan  pakar  terhadap  masalah  

yang  sedang dihadapi, dengan menggunakan metode certainty factor  ini dapat 

menggambarkan tingkat keyakinan pakar[4].  

Peternakan yang berlokasi di Desa Dlanggu Kabupaten Mojokerto adalah 

salah satu peternakan kecil yang memperjual-belikan sapi untuk diambil 

dagingnya. Permasalahan yang dihadapi oleh peternak adalah ketika sapi 

terserang penyakit, dan Sering kali penanganan penyakit pada sapi di peternakan 

tersebut kadang terlambat penanganannya, atau masih tergantung pada 

dokter/mantri hewan. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis membangun aplikasi untuk 

mendiagnosa penyakit umum yang diderita oleh sapi agar para peternak atau 

pemilik sapi mudah mengatasi permasalahan penyakit sapi serta untuk membantu 

meringankan pekerjaan dokter/mantri hewan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas, dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana membangun sistem pakar  untuk mendiagnosa penyakit sapi dan 

cara penanganan menggunakan metode certainty factor? 

2. Bagaimana  hasil pengujian dari sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit 

sapi dan cara penanganan menggunakan metode certainty factor? 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam perancangan ini perlu diberikan beberapa batasan permasalahan 

dengan tujuan agar pembahasan tidak meluas dan menyimpang dari tujuan. 

Adapun batasan permasalahan dari alat yang dirancang pada tugas akhir ini yaitu : 

1. Perancangan sistem pakar ini hanya untuk mendiagnosa penyakit sapi dan cara 

penanganannya. 

2. Nilai CF untuk setiap gejala didapat dari Bapak Nuradi selaku pengamat 

penyakit / mantri sapi di Peternakan sapi yang berlokasi di Desa Dlanggu 

Kabupaten Mojokerto.  
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3. Pengembangan sistem pakar menggunakan metode certainty factor. 

4. Penyakit sapi yang didiagnosa hanya 15 penyakit sapi yang umum diderita 

oleh ternak sapi.  

5. Aplikasi ini diimplementasikan berbasis web.  

6. Database yang digunakan MySql. 

7. Menggunakan framework Code Igniter. 

1.4 Tujuan                                              

1. Membangun sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit sapi dan cara 

penanganan dengan metode certainty factor. 

2. Mengetahui hasil pengujian sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit sapi 

dan cara penanganannya dengan metode certainty factor.  

1.5 Metodologi Penelitian 

Pada tahap metodologi ini, dijelaskan tentang langkah – langkah dalam 

pembuatan sistem. Metode yang dilakukan dalam penelitian memiliki beberapa 

tahapan yaitu studi literatur, pengumpulan data, analisa dan perancangan sistem, 

implementasi sistem, pengujian sistem, dan pembuatan laporan. 

1. Studi literatur 

Pada tahap studi literature bertujuan untuk mengumpulkan data dari jurnal, 

paper, buku referensi, dan dokumen dari internet yang berkaitan dengan penelitian 

yang mengenai sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit sapi dan cara 

penanganannya dengan metode certainty factor. 

2. Pengumpulan Data 

Pada tahap pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara terhadap 

pihak peternakan sapi yang berlokasi di desa Dlanggu Mojokerto. 

3. Analisa dan Rancangan Sistem 

Pada tahap analisa sistem bertujuan untuk menentukan semua kebutuhan yang 

diperlukan untuk pembuatan sistem sedangkan dalam perancangan sistem 

berdasarkan pengumpulan data dan analisa kebutuhan yang dibutuhkan oleh 

sistem dengan menjelaskan desain sistem dengan metode certainty factor sebagai 

metode untuk mendiagnosa penyakit sapi dan cara penanganannya. 
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4. Implementasi Sistem 

Implementasi sistem dilakukan dengan mengacu pada perancangan sistem. 

Pada tahap implementasi dijelaskan proses pembuatan sistem menggunakan 

metode certainty factor dan bahasa pemrograman Code Igniter dan MySql sebagai 

databasenya. 

5. Pengujian Sistem 

Pengujian sistem digunakan untuk mengetahui sistem berjalan sesuai 

kebutuhan yang diharapkan. Dalam pengujian ini dilakukan pengujian validasi 

(blackbox) dan pengujian akurasi. Pengujian blackbox dilakukan untuk 

mengetahui kesesuaian kebutuhan dengan kinerja sistem, pengujian akurasi 

digunakan untuk mengetahui performa sistem pakar dalam rekomendasi dengan 

perbandingan pengujian data secara manual dengan pengujian data sistem. 

6. Pembuatan Laporan 

Pada tahap ini dilakukan penulisan laporan sebagai bahan evaluasi untuk 

pengembangan sistem aplikasi selanjutnya. 

1.6 SistematikaPenulisan 

Tugas akhir ini disusun dalam laporan yang dibagi secara sistematika menjadi 

lima bab, adapun ringkasannya adalah: 

BAB  I   : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, metode yang digunakan serta sistematika penulisan. 

BAB II  : LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang teori-teori mengenai sistem pakar untuk mendiagnosa 

penyakit pada ternak sapi, sebagai dasar yang mendukung dalam penyelesaian 

tugas akhir. 

BAB III  : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini menjelaskan bagaimana merancang sistem, mendesain dan membangun 

sistem  pakar untuk mendiagnosa penyakit sapi dan cara penanganannya. 

BAB IV  : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini membahas mengenai penggunaan sistem yaitu merupakan hasil 

perancangan dengan menggunakan data yang dibutuhkan dan pengujian dari 

program yang telah dibuat. 
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BAB V   : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan pada bab – bab sebelumnya, 

yang digunakan untuk pegembangan sistem selanjutnya. 

 

 

 

 

 

      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


