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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi yang sangat pesat sekarang ini terutama dalam 

bidang teknologi telah menjadikan teknologi merupakan kebutuhan yang sangat 

penting dalam kehidupan manusia. Di dalam kecerdasan buatan, termasuk di 

dalamnya adalah sistem pakar yang mengadopsi pengetahuan pakar kedalam 

sistem pakar (komputer). Dengan kata lain sistem pakar adalah sistem berbasis 

komputer dengan menggunakan pengetahuan, fakta, dan teknik penalaran dalam 

memecahkan masalah, yang biasanya hanya dapat diselesaikan oleh seorang pakar 

dalam bidang tertentu.  

Dalam dunia kedokteran hewan seiring dengan perkembangan teknologi 

beserta penelitian dan pengalaman, terdapat beberapa masalah yang terjadi 

diantaranya ialah penyakit pada sebuah hewan sugar glider. Sugar glider atau 

yang bernama latin petaurus Breviceps  adalah hewan yang sangat unik dan lucu, 

hewan ini merupakan hewan endemik dari daerah papua dan Australia, hewan ini 

merupakan binatang kecil menyerupai tupai dengan ukuran tubuh kira-kira 24-

30cm dan berat badan 4-6 ons yang merupakan jenis hewan marsupial karena 

mempunyai kantung untuk menyimpan anaknya, hewan ini dinamai sugar glider 

karena mereka senang dengan makanan yang manis dan senang sekali meluncur 

dari ketinggian dan terbang melayang di udara. Sugar glider merupakan hewan 

nocturnal omnivora yang aktif mencari makan di malam hari. Saat ini sugar glider 

telah banyak di pelihara oleh manusia dan menjadikannya hewan peliharaan yang 

menarik. Akan tetapi walaupun sudah banyak yang memelihara sugar glider 

masih sedikit pengetahuan tentang bagaimana cara merawat, memelihara dan 

mengetahui penyakit serta bagaimana menangani penyakit yang di derita oleh 

sugar glider. Karena apabila tidak ada penanganan dan diagnosa yang tepat 

kemungkinan penyakit sugar glider akan terus menyebar. 

Pengaruh Teknologi Informasi telah menjadikan semua bidang ilmu dapat 

menjadi informasi melalui suatu aplikasi mobile, aplikasi mobile dapat memberi 
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informasi mengenai apapun dalam suatu bidang ilmu sebagaimana ahli atau pakar 

dalam bidang ilmu tersebut. Sistem pakar merupakan suatu program sistem yang 

dapat bertindak sebagai konsultan,sehingga pengguna dapat memecahkan masalah 

dan mengambil suatu keputusan seperti yang di lakukan seorang pakar.  

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk 

merancang sebuah aplikasi berbasis android mengenai bagaimana cara 

memelihara dan merawat serta bisa mengetahui penyakit dan cara mengatasi 

penyakit pada sugar glider, untuk memudahkan user yang memiliki dan ingin 

memelihara sugar glider bisa mengetahui dan memahami langkah-langkah apa 

saja yang harus di lakukan sebelum memelihara sugar glider. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat di 

rumuskan adalah bagaimana membuat aplikasi diagnosa penyakit pada sugar 

glider?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari diagnosa penyakit sugar glider adalah untuk menghasilkan 

aplikasi diagnosa penyakit sugar glider 

1.4 Batasan Masalah 

Adapun batasan maslah yang di bahas ialah: 

a. Aplikasi ini user hanya bisa menginputkan pilihan dan data yang diminta 

oleh aplikasi sehingga data bisa di kelola dan bisa menghasilkan diagnosa 

penyakit yang di derita oleh sugar glider 

b. Aplikasi ini hanya bisa memberikan informasi kepada user tentang peyakit 

yang di derita sugar glider dan cara penanggulangannya. 

c. Aplikasi ini juga memberikan informasi-informasi mengenai sugar glider 

berupa informasi jual beli, jenis suara dan warna bulu, perawatan, dan 

istilah-istilah yang biasa ada pada sugar glider. 
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1.5  Metode Penelitian 

1.5.1  Pendekatan Penelitian  

 Dalam skripsi ini penulis menggunakan pendekatan empiris. Yaitu 

pendekatan dengan menggunakan fakta yang objektif, secara hati-hati diperoleh, 

benar-benar terjadi, yang didapat dari lapangan yakni data yang diperoleh dari 

kumpulan penyakit sugar glider 

1.5.2 Jenis Penelitian  

 Penelitian yang di gunakan oleh penulis ialah deskriptif merupakan 

penelitian pengumpulan hipotesa yang di dapat dari konsultasi dengan dokter 

hewan guna mendapatkan data mengenai nilai gejala yang akurat untuk 

menentukan diagnosa mengenai penyakit sugar glider.  

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan. 

Penulis akan mendapatkan literature berupa buku, makalah,artikel dan tulisan-

tulisan lain yang membahas mengenai cara memelihara,merawat, dan pembahasan 

tentang penyakit sugar glider yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini. 

1.5.3 Jenis Data  

Adapun jenis data yang digunakan oleh penulis ialah data kualitatif. 

Dimana data kualitatif adalah data berupa bentuk kata. Kemudian dihitung 

berdasarkan pemilihannya sehingga menghsilkan sebuah data akurat yang di 

inginkan. 

1.5.4 Analisa Masalah dan Design System 

Untuk memenuhi kebutuhan system yang digunakan, tentunya ada 

masalah yang dihadapi oleh user agar aplikasi ini bisa membantu permasalahan 

yang dihadapi oleh user, aplikasi ini nantinya hanya bisa menginputkan data 

kemudian dikelola oleh sistem. Maupun analisa sesuai dengan kebutuhan sistem 

yang sudah di uraikan. 
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1.5.5 Implementasi  

Pada hal ini dilakukan pembuatan Sistem Informasi dan sistem pakar 

dimana user akan menginputkan data gejala sugar glider mereka yang akan di 

tampilkan pada sistem tersebut, dan juga user bisa melihat informasi mengenai 

sugar glider. Implementasi sistem yang akan dibagun menggunakan beberapa 

aplikasi sebagai syarat terbentuknya aplikasi ini, seperti eclipse sebagai salah satu 

program untuk membangun aplikasi berbasis android. 

1.5.6 Pengujian  

Pengujian dilakukan terhadap beberapa hal meliputi apakah sistem ini 

mampu berjalan dengan baik, bisa memberikan informasi kepada user dan 

memiliki keakuratan dalam menentukan penyakit sugar glider. 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I  

Pada bab ini dibahas mengenai hal-hal yang menjadi landasan dalam pengerjaan 

tugas akhir yang berkaitan dengan latar belakang dan perumusan masalah, batasan 

batasan dalam pengerjaan, tujuan pembuatan aplikasi, metodologi dalam 

penelitian serta sistematika penelitian. 

BAB II  

Dalam bab ini akan membahas tentang kumpulan dari beberapa teori yang 

berkaitan dengan masalah perancangan atau perencanaan yang dilakukan. 

BAB III 

Bab ini membahas tentang perancangan usulan yang meliputi perancangan Sub 

Sistem, Analisis Sistem, Desain Sistem dan Implementasi terhadap aplikasi yang 

akan di bangun. 

BAB IV  

Bab ini membahas tentang implementasi dan pengujian sistem yang telah di 

rancang dan di ujikan kepada user secara langsung. 
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BAB V 

Bab ini membahas kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian yang telah 

dilakukan yang didasarkan pada bab I dan saran dari penulis untuk pengembangan 

aplikasi ini kedepannya agar lebih sempurna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


