
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Ayam menurut kamus ilmiah biologi adalah hewan yang termasuk phylum 

chordata, subphilum dari vertebrata kelas aves (burung), sub kelas neormithes, 

super ordernya carinatae, dan berspesies gallus domesticus. Ayam merupakan 

unggas yang berasal dari daerah Indian yang tersebar luas diseluruh dunia 

(Wahyudi dan Utami, 2011). 

Ayam merupakan hewan unggas yang paling banyak dipelihara 

masyarakat baik secara tradisional yang biasa disebut ayam kampung (buras) 

sampai peternakan besar berupa ayam pedaging atau petelur (Tentua, 2009). 

Daging ayam merupakan salah satu bahan pangan penyumbang protein yang 

banyak dikonsumsi masyarakat (Widati dkk, 2011). Protein dari daging ayam 

merupakan penyumbang terbesar dari peternakan (Prasetyo dkk, 2012). 

Sedangkan telur ayam merupakan salah satu komoditi penyumbang protein 

hewani yang mampu menghasilkan produk yang bergizi tinggi (Harmayanda dkk, 

2016).  

Kontribusi ayam terhadap subsektor peternakan Indonesia sangatlah besar. 

Berdasarkan data Statistik Peternakan (2016), total produksi daging tahun 2015 

sebanyak 3,06 juta ton, Dari jumlah tersebut, ayam menyumbang sebesar 65,62% 

(2,13 juta ton). Adapun ayam buras menyumbang sebesar 9,22% (0,30 juta ton), 

ayam petelur sebesar 3,1% (0,10 juta ton) dan yang terbesar adalah ayam broiler 

sebesar 53,3% (1,73 juta ton). Sedangkan produksi telur sebanyak 1,90 juta ton, 

ayam buras menyumbang 10,1% (0,19 juta ton), dan ayam ras petelur  72,4% 

(1,37 juta ton). Populasi ayam buras pada tahun 2016 berjumlah 298.672.970 

ekor, ayam petelur berjumlah 162.051.262 ekor dan ayam broiler berjumlah 

1.592.669.402 ekor (Statistik Peternakan 2016). 

Kendala utama pengembangan usaha ternak ayam adalah adanya berbagai 

macam penyakit (Murtidjo, 1992). Penyakit merupakan sumber risiko yang 

memberikan dampak kerugian terbesar bagi peternak (Simanjuntak, 2013). 
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Berdasarkan penyebabnya, penyakit pada ayam dapat dikelompokkan menjadi 

cekaman (stres), definisi zat makanan, parasit, penyakit karena protozoa, penyakit 

karena bakteri dan penyakit karena virus (Suprijatna, 2008).  

Pada beberapa kasus terdapat penyakit yang dapat menular kepada 

manusia, seperti Avian Influenza (Flu Burung). Oleh karena itu, penanganan 

terhadap penyakit-penyakit tersebut harus segera ditangani sehingga  tidak 

memakan korban jiwa (Haryanto, 2006). Kondisi tersebut berbahaya bila peternak 

salah atau lambat dalam melakukan penanganan dan penanggulangan penyakit. 

Untuk peternak yang baru memulai usaha atau orang awam akan kewalahan 

dalam menangani penyakit yang muncul. Sedangkan peternak pernah mengikuti 

sosialisasi tentang penyakit mengalami keterbatasan pengetahuan tentang jenis-

jenis penyakit yang dapat menyerang ayam untuk itu dibutuhkannya seorang 

pakar atau dokter hewan. 

Untuk dapat mendatangkan seorang pakar atau dokter hewan tidaklah 

mudah. Dilihat dari segi biaya, cukup memberatkan perternak-peternak kecil, dari 

segi waktu, untuk memanggil seorang pakar atau dokter hewan membutuhkan 

waktu yang relatif lama, dan jumlah pakar atau dokter hewan yang sesuai dengan 

bidangnya sangat terbatas apalagi di pedesaan. Menurut Arhami (2005), 

terbatasnya pakar akan berlanjut karena seorang pakar memiliki batas umur 

sehingga terjadinya kelangkaan pakar. 

Oleh karena itu diperlukan suatu alat atau sistem yang lebih praktis dan 

memiliki kemampuan layaknya seorang dokter dalam mendiagnosis penyakit pada 

ayam. Expert System (Sistem Pakar) adalah program berbasis pengetahuan yang 

menyediakan solusi-solusi dengan kualitas pakar untuk masalah-masalah dalam 

suatu domain yang spesifik (Dahria dkk, 2013). Sistem pakar digunakan untuk 

mendiagnosa awal agar dapat mengetahui penyakit dengan gejala yang ada dan 

juga mengetahui sejumlah alternatif dalam penanganan dan penanggulangannya 

(Arhami, 2005).  

Sistem pakar merupakan salah satu penerapan dari Artificial Intelligence 

(AI). AI adalah bagian dari ilmu komputer yang mempelajari bagaimana membuat 

mesin (komputer) dapat melakukan pekerjaan seperti yang dilakukan manusia 
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(Wuryandari dan Afrianto, 2012). Sistem Pakar adalah program AI yang 

menggabungkan basis pengetahuan (knowledge base) dengan sistem inferensi. 

Program merupakan bagian software spesialisasi tingkat tinggi yang berusaha 

menduplikasi fungsi seorang pakar dalam satu bidang keahlian. Lebih lanjut, 

program bertindak sebagai seorang konsultan atau penasihat yang cerdas dalam 

lingkungan keahlian tertentu, sebagai hasil himpunan pengetahuan yang telah 

dikumpulkan dari beberapa orang pakar. Dengan demikian seorang awam 

sekalipun bisa menyadap sistem pakar untuk memecahkan berbagai persoalan 

yang ia hadapi (Suparman dan Marlan, 2007).  

Salah satu yang dibutuhkan dalam pembuatan sistem pakar adalah 

Inference Engine. Inference Engine digunakan untuk melakukan penalaran dengan 

menggunakan pengetahuan yang ada untuk menghasilkan suatu kesimpulan atau 

hasil akhir (Dhani dan Yamasari, 2014). Inference Engine terbagi dua, yaitu 

Backward Chaining (pelacakan ke belakang) yang memulai penalarannya dari 

kesimpulan (goal), dengan mencari sekumpulan hipotesa-hipotesa yang 

mendukung menuju fakta-fakta yang mendukung sekumpulan hipotesa hipotesa 

tersebut. Menurut Honggowibowo (2009), Backward Chaining menggunakan 

pendekatan goal-driven, dimulai dari ekspektasi apa yang diinginkan terjadi 

(hipotesis), kemudian mencari bukti yang mendukung (atau kontradiktif) dari 

ekspektasi tersebut. Sedangkan Forward Chaining (pelacakan ke depan) yang 

menilai dari sekumpulan fakta-fakta (data) dengan mencari kaidah yang cocok 

dengan dugaan/hipotesa yang ada menuju kesimpulan (Siswanto, 2010). Forward 

Chaining merupakan suatu metode penyelesaian masalah yang digunakan untuk 

mendapatkan solusi dari suatu problem berdasarkan kondisi yang ada (Santoso 

dkk, 2008). Forward Chaining adalah data-driven karena penarikan kesimpulan 

dimulai dengan informasi yang tersedia dan kemudian konklusi akan diperoleh 

(Ariwibowo dan Khomsah, 2011). 

Selain metode inferensi, sistem pakar mempunyai 2 metode menghitung 

nilai keakuratan yaitu metode kepastian Certainty Factor dan metode 

ketidakpastian yang antara lain: Bayes, Dempster Shafer dan Fuzzy (Istiqomah 

dan Fadlil, 2013). Certainty Factor merupakan penurunan dan pengembangan 
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dari peluang berkondisi (Bayes theorem). Metode ini digunakan untuk memproses 

ketidakpastian dari fakta dan gejala dengan menghindarkan keperluan data dan 

perhitungan yang besar (Marimin, 2007). Menurut Turban dkk (2005), Certainty 

Factor menyatakan kepercayaan dalam sebuah kejadian (atau fakta atau hipotesis) 

berdasarkan bukti atau penilaian pakar. Menurut Kusumadewi (2003), Certainty 

Factor merupakan ukuran kepastian terhadap suatu fakta atau aturan. 

Metode Certainty Factor memiliki kelebihan yaitu pada perhitungan 

dengan metode ini hanya dapat mengelola dua data saja dalam sekali hitung  

sehingga keakuratan data dapat terjaga. Metode Certainty Factor cocok dipakai 

dalam sistem pakar untuk mengukur sesuatu apakah pasti atau tidak pasti dalam 

mendiagnosa penyakit sebagai salah satu contohnya (Syatibi, 2012).  

Android merupakan sistem operasi untuk telepon seluler yang berbasis 

Linux (Huda, 2013). Menurut Dewi (2014), keunggulan sistem pakar berbasis 

Android yaitu banyak masyarakat menggunakan smartphone berbasis Android, 

aplikasi ini dapat diakses dimana saja dan kapan saja, dan tingkat kesibukan 

masyarakat yang tinggi sehingga aplikasi ini memudahkan pemakai. 

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka topik penelitian ini adalah  

membangun sistem pakar diagnosa penyakit pada ayam dengan metode Certainty 

Factor berbasis android.   

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah 

yaitu bagaimana membangun sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit pada 

ayam dengan metode Certainty Factor berbasis android. 

1.3 Batasan  Masalah 

Ada 7 batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Penyakit yang diidentifikasi sebanyak 27 penyakit dengan gejala 

sebanyak 63. 

2. Melibatkan 3 orang pakar, yaitu: dua orang dokter hewan dan seorang 

dibidang kesehatan hewan. 

3. Metode penalaran menggunakan Inference Engine Forward Chaining. 
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4. Pencarian nilai keyakinan penyakit menggunakan metode Certainty 

Factor. 

5. Analisa dan perancangan sistem dengan metode Object Oriented 

Analysis and Design (OOAD), menggunakan tiga diagram UML 

(Unified Modeling Language) yaitu: Use Case Diagram, Activity 

Diagram dan Sequence Diagram. 

6. Metode pengembangan sistem menggunakan waterfall, berupa 

Perencanaan, Analisis, Desain dan Implementasi Sistem. 

7. Pengujian pada sistem menggunakan metode Black Box Testing, Unit 

ting dan User Acceptance Test. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan tugas akhir ini adalah 

untuk: 

1. Membangun aturan (rules) penyakit berdasarkan gejala pada ayam 

2. Melakukan penalaran terhadap rules penyakit pada ayam dengan 

Inference Engine Forward Chaining. 

3. Menghitung persentase keyakinan penyakit berdasarkan bobot 

masing-masing gejala menggunakan metode Certainty Factor. 

4. Membangun sebuah sistem pakar yang dapat digunakan untuk 

melakukan diagnosa penyakit pada ayam yang mampu membuat 

suatu keputusan seperti seorang pakar. 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Ada 3 manfaat dari penelitian ini yaitu: 

1. Membantu peternak atau orang awam untuk memecahkan persoalan 

penyakit yang menyerang ayam. 

2. Membantu peternak atau orang awam untuk mengetahui diagnosa 

pada ayam dengan cepat. 

3. Dengan adanya sistem pakar ini, nantinya dapat memelihara 

pengetahuan yang dimiliki oleh pakar sehingga tidak terjadi 

kelangkaan pakar. 
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1.6 Sistematika Pembahasan 

Untuk  memudahkan dalam memahami hasil tugas akhir dan laporannya, 

maka dikemukakan sistematika penulisan agar menjadi satu kesatuan yang utuh. 

BAB I   PENDAHULUAN 

Menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan, manfaat, metodologi penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menguraikan mengenai landasan teori tentang teori-teori 

umum yang mendukung judul penelitian, teori-teori tentang topik 

yang dibahas, teori-teori tentang aplikasi dan masalah yang dibahas  

untuk digunakan sebagai landasan dalam melakukan penelitian. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi objek kajian, teknik pengumpulan data, dan teknik 

pengolahan data. 

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN  

Bab ini berisi pembahasan mengenai metode analisis terhadap data 

dalam bentuk basis pengetahuan yang dibutuhkan untuk pembangunan 

perangkat lunak. Selain itu bab ini membahas mengenai metode 

perancangan perangkat lunak yang digambarkan dalam bentuk Use 

Case Diagram, , Activity Diagram, Sequence Diagram dan rancangan 

interface yang akan dibangun. 

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

Bab ini menjelaskan pembuatan aplikasi yang merupakan 

implementasi dari hasil analisa dan perancangan serta pengujian dari 

aplikasi yang dirancang sesuai dengan batasan dan tujuan penelitian. 
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BAB VI PENUTUP 

Berisi kesimpulan yang diambil dari penelitian beserta saran untuk 

penelitian yang lebih baik lagi. 

DAFTAR  PUSTAKA 

Berisi referensi dari penelitian yang dilakukan. 


