
BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Artificial Intelligence 

Sistem pakar merupakan cabang ilmu dari Artificial intelligence (AI). AI 

atau kecerdasan buatan merupakan bagian dari ilmu pengetahuan komputer yang 

khusus ditujukan dalam perancangan otomatisasi tingkah laku cerdas dalam 

sistem kecerdasan komputer. Sistem memperlihatkan sifat-sifat khas yang 

dihubungkan dengan kecerdasan dalam kelakuan atau tindak-tanduk yang 

sepenuhnya bisa menirukan beberapa fungsi otak manusia, seperti pengertian 

bahasa, pengetahuan, pemikiran, pemecahan masalah dan lain sebagainya 

(Kristanto, 2004). 

2.2 Sistem Pakar 

Berikut beberapa definisi sistem pakar: 

Menurut Ignizio (1991), sistem pakar merupakan bidang yang dicirikan 

oleh sistem berbasis pengetahuan (Knowledge Base System), memungkinkan 

komputer dapat berfikir dan mengambil kesimpulan dari sekumpulan kaidah. 

Menurut Turban dan Aronson (2001), sistem yang menggunakan 

pengetahuan manusia yang dimasukkan ke dalam komputer untuk memecahkan 

masalah-masalah yang biasanya diselesaikan oleh pakar. 

Menurut Giarratano dan Riley (2005), salah satu cabang kecerdasan buatan 

yang menggunakan pengetahuan-pengetahuan khusus yang dimiliki oleh seorang 

ahli untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. 

2.2.1 Konsep Dasar Sistem Pakar 

 Turban dkk (2005) mengemukakan konsep dasar sistem pakar 

mengandung keahlian, ahli, pengalihan keahlian, inferensi, aturan dan 

kemampuan menjelaskan. Konsep dasar sistem pakar terlihat pada Gambar 2.1. 
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Gambar 2.1. Konsep dasar sistem pakar (Dahria dkk, 2013). 

 Keahlian adalah suatu kelebihan pengesuaan pengetahuan di bidang 

tertentu yang diperoleh dari pelatihan, membaca atau pengalaman. Seorang ahli 

adalah seseorang yang mampu menjelaskan suatu tanggapan, mempelajari hal-hal 

baru seputar topik permasalahan. Pengalihan keahlian dari para ahli ke komputer 

untuk kemusian dialihkan lagi ke orang lain yang bukan ahli. Inferensi merupakan 

kemampuan untuk menalar. Sistem pakar komersial dibuat dalam bentuk rule 

based system, yang mana pengetahuan disimpan dalam bentuk aturan-aturan 

(Kusumadewi, 2003).  

2.2.2 Komponen sistem pakar 

Menurut Turban dkk (2005), komponen-komponen yang berada dalam 

sistem pakar terlihat pada Gambar 2.2. 
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Gambar 2.2. Komponen sistem pakar (Turban dkk, 2005). 

1. Antarmuka Pengguna (User Interface) 

Merupakan mekanisme yang digunakan oleh pengguna dan sistem 

pakar untuk berkomunikasi. Antarmuka menerima informasi dari 

pemakai dan mengubahnya ke dalam bentuk yang sering diterima oleh 

sistem. Selain itu antarmuka menerima informasi dari sistem dan 

menyajikan ke dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh pemakai.  

2. Basis Pengetahuan 

Basis pengetahuan mengandung pengetahuan untuk pemahaman, 

formulasi, dan penyelesaian masalah. Komponen sistem pakar ini 

disusun atas dua elemen dasar, yaitu fakta dan aturan. 

3. Akuisisi Pengetahuan (Knowledge Acquisition) 

Akuisisi pengetahuan adalah akumulasi, transfer, dan transformasi 

keahlian dalam menyelesaikan masalah dari sumber pengetahuan ke 

dalam program komputer. 
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4. Mesin Inferensi 

Komponen ini mengandung mekanisme pola pikir dan penalaran yang 

digunkan oleh pakar dalam menyelesaikan suatu masalah.  

5. Work Place 

Merupakan area dari sekumpulan memory kerja. Workplace digunkan 

untuk merekam hasil-hasil antara dan kesimpulanyang dicapai. 

6. Fasilitas Penjelasan 

Faslitas penjelasan adalah komponen tambahan yang akan 

meningkatkan kemampuan sistem pakar. Komponen ini 

menggamabarkan penalaran sistem kepada pemakai. 

7. Perbaikan Pengetahuan 

Pakar memeiliki kemampuan untuk menganalisa dan meningkatkan 

kinerjanya serta kemampuan untuk belajar dari kinerjanya. 

Kemampuan tersebut adalah penting dalam pembelajaran 

terkomputerisasi, sehingga program akan mampu menganalisa 

penyebab kesuksesan dan kegagalan yang dialaminya. 

2.2.3 Keuntungan dan kelemahan sistem pakar 

Berikut keuntungan dan kekurangan sistem pakar menurut Broto (2010). 

Keuntungan sistem pakar:  

1. Memungkinkan orang awam dapat mengerjakan pekerjaan para ahli.  

2. Dapat melakukan proses secara berulang secara otomatis.  

3. Menyimpan pengetahuan dan keahlian para pakar.  

4. Meningkatkan kualitas, dengan memberi nasehat yang konsisten dan 

mengurangi kesalahan.  

5. Meningkatkan hasil dan produktivitas, karena sistem pakar dapat 

bekerja lebih cepat dari manusia.  

6. Memiliki kemampuan untuk bekerja dengan informasi yang tidak 

lengkap dan mengandung ketidakpastian.  

7. Memiliki kemampuan untuk mengakses pengetahuan.  

8. Meningkatkan kapabilitas dalam penyelesaian masalah.  
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9. Menghemat waktu dalam pengambilan keputusan.  

Kelemahan sistem pakar:  

1. Biaya yang diperlukan untuk membuat, memelihara, dan 

mengembangkannya sangat mahal.  

2. Sulit dikembangkan, hal ini erat kaitannya dengan ketersediaan pakar 

di bidangnya.  

3. Sistem pakar tidak 100% benar karena seseorang yang terlibat dalam 

pembuatan sistem pakar tidak selalu benar. Oleh karena itu perlu diuji 

ulang secara teliti sebelum digunakan.  

4. Kepakaran sangat sulit diekstrak dari manusia.  

5. Pendekatan oleh setiap pakar untuk suatu situasi atau problem bisa 

berbeda-beda, meskipun sama-sama benar.  

6. Sangat sulit bagi seorang pakar untuk mengabstraksi atau menjelaskan 

langkah mereka dalam menangani masalah.  

7. Sistem pakar bekerja baik untuk suatu bidang yang sempit.  

8. Istilah dan jargon yang dipakai oleh pakar dalam mengekspresikan 

fakta seringkali terbatas dan tidak mudah dimengerti oleh orang lain.  

9. Transfer pengetahuan dapat bersifat subyektif dan bias. 

2.3 Inference Engine 

Menurut Yuwono dkk (2008), ada 2 cara yang dapat dikerjakan dalam 

melakukan inferensi, yaitu:  

1. Forward Chaining, merupakan pencocokan fakta atau pernyataan 

dimulai dari bagian sebelah kiri (IF dulu). Dengan kata lain, penalaran 

dimulai dari fakta terlebih dahulu untuk menguji kebenaran hipotesis.  

2. Backward Chaining, merupakan pencocokan fakta atau pernyataan 

dimulai dari bagian sebelah kanan (THEN dulu). Dengan kata lain, 

penalaran dimulai dari hipotesis terlebih dahulu, dan untuk menguji 

kebenaran hipotesis tersebut harus dicari fakta-fakta yang ada dalam 

basis pengetahuan.  
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2.4 Forward Chaining 

Pelacakan kedepan (Forward Chainig) adalah pendekatan yang dimotori 

data (data-driven). Dalam pendekatan ini pelacakan dimulai dari informasi 

masukan, dan selanjutnya mencoba menggambarkan kesimpulan. Pelacakan ke 

depan, mencari fakta yang sesuai dengan bagian IF dari aturan IF-THEN. 

(Kusumadewi, 2003). Proses Forward Chaining dapat dilihat pada Gambar 2.3. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Proses Forward Chaining (Kusumadewi, 2003). 

2.5 Metode Certainty Factor 

2.5.1 Definisi Certainty Factor 

Faktor Kepastian (Certainty Factor) menyatakan kepercayaan dalam 

sebuah kejadian (atau fakta atau hipotesis) berdasarkan bukti atau penilaian pakar 

(Turban dkk, 2005). Menurut Harto (2013), dalam mengekspresikan derajat 

kepastian, Certainty Factor mengasumsikan derajat kepastian seorang pakar 

terhadap suatu data. Konsep ini kemudian diformulasikan dalam rumusan dasar 

sebagai berikut: 

CF[H,E]1= CF[H] * CF[E] ............................. .......................(2.1) 

Keterangan:  

CF(E) merupakan nilaiCertainty Factor evidence E yang dipengaruhi oleh 

evidence E, CF(H) merupakan nilai  Certainty Factor hipotesa dengan asumsi 

evidence diketahui dengan pasti, yaitu ketika CF(E,e) = 1, sedangkan CF(H,E) 

merupakan nilai Certainty Factor hipotesa yang dipengaruhi oleh evidence e 

diketahui dengan pasti. 
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Certainty Factor untuk kaidah dengan kesimpulan yang serupa (similarly 

concluded rules): 

CFcombine CF[H,E]1,2 = CF[H,E]1 + CF[H,E]2 * [1- CF[H,E]1] 

CFcombine CF[H,E]old,3 = CF[H,E]old + CF[H,E]3 * (1-CF[H,E] old) 

Persentase Kepastian= CF combine * 100% 

2.5.2 Kelebihan dan Kekurangan Metode Certainty Factors 

Menurut Syatibi (2012), Metode Certainty Factor memiliki kelebihan dan 

kekurangan sebagai berikut: 

Kelebihan Metode Certainty Factor 

a. Metode ini cocok dipakai dalam sistem pakar untuk mengukur sesuatu 

apakah pasti atau tidak pasti dalam mendiagnosa penyakit sebagai salah 

satu contohnya.  

b. Perhitungan dengan menggunakan metode ini dalam sekali hitung hanya 

dapat mengelola dua data saja sehingga keakuratan data dapat terjaga.  

Kekurangan Metode Certainty Factor 

a. Ide umum dari pemodelan ketidakpastian manusia dengan menggunakan 

numerik metode certainty factors biasanya diperdebatkan. Sebagian orang 

akan membantah pendapat bahwa formula untuk metode Certainty Factor 

diatas memiliki sedikit kebenaran.  

b. Metode ini hanya dapat mengolah ketidakpastian/kepastian hanya dua data 

saja. Perlu dilakukan beberapa kali pengolahan data untuk data yang lebih 

dari dua buah.  

c. Nilai CF yang diberikan bersifat subyektif karena penilaian setiap pakar 

bisa saja berbeda-beda tergantung pengetahuan dan pengalaman pakar 

(Syatibi, 2012). 

2.6 Android 

Android adalah sistem operasi untuk telepon seluler yang berbasis Linux. 

Android menyediakan platform open source bagi para pengembang untuk 

menciptakan aplikasi mereka sendiri untuk digunakan oleh bermacam peranti 
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bergerak (Huda, 2012). Terdapat dua jenis distributor sistem operasi Android. 

Pertama yang mendapat dukungan penuh dari Google atau Google Mail Services 

(GMS) dan kedua adalah yang benar-benar bebas distribusinya tanpa dukungan 

langsung dari Google atau dikenal sebagai Open Handset Distribution (OHD) 

(Istiyanto, 2013). 

2.7 Unified Modelling Language (UML) 

Menurut Munawar (2005), UML merupakan kesatuan dari bahasa 

permodelan yang dikembangkan oleh Booch, Object Modeling Technique (OMT) 

dan Object Oriented Software Engineering (OOSE). Metode Booch dari Grady 

Booch sangat terkenal dengan nama metode Design Object Oriented. Metode ini 

menjadikan proses analisis dan design ke dalam empat tahapan literatif yaitu : 

identifikasi kelas-kelas dan objek-objek, identifikasi semantik dari hubungan 

objek dan kelas tersebut, perincian interface dan implementasi. 

2.7.1 Use Case Diagram 

Use case adalah deskripsi fungsi dari sebuah sistem dari perspektif 

pengguna. Use case bekerja dengan cara mendeskripsikan tipikal interaksi antara 

user (pengguna) sebuah system dengan sistemnya sendiri melalui sebuah cerita 

bagaimana sebuah system dipakai (Munawar, 2005). Simbol Use Case Diagram 

dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1:  Simbol Use Case Diagram. 

NO GAMBAR NAMA KETERANGAN 

1 

 

 Actor 

Menspesifikasikan himpuan peran 

yang pengguna mainkan ketika 

berinteraksi dengan use case. 

2 

 

Dependency 

Hubungan dimana perubahan yang 

terjadi pada suatu elemen  mandiri 

(independent) akan mempengaruhi 

elemen yang bergantung padanya 

elemen yang tidak mandiri 

(independent). 

(Sumber: Munawar, 2005) 
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Tabel 2.1: Simbol Use Case Diagram (Lanjutan) 

NO GAMBAR NAMA KETERANGAN 

3 
 

Generalization 

Hubungan dimana objek anak 

(descendent) berbagi perilaku dan 

struktur data dari objek yang ada di 

atasnya objek induk (ancestor). 

4 
 

Include 
Menspesifikasikan bahwa use case 

sumber secara eksplisit. 

5 

 

Extend 

Menspesifikasikan bahwa use case 

target memperluas perilaku dari use 

case sumber pada suatu titik yang 

diberikan. 

6  Association 
Apa yang menghubungkan antara 

objek satu dengan objek lainnya. 

7 

 

 

 

System 
Menspesifikasikan paket yang 

menampilkan sistem secara terbatas. 

8 

 

Use Case 

Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang 

ditampilkan sistem yang 

menghasilkan suatu hasil yang 

terukur bagi suatu actor 

9 
 

Collaboration 

Interaksi aturan-aturan dan elemen 

lain yang bekerja sama untuk 

menyediakan prilaku yang lebih 

besar dari jumlah dan elemen-

elemennya (sinergi). 

10 

 

Note 

Elemen fisik yang eksis saat aplikasi 

dijalankan dan mencerminkan suatu 

sumber daya komputasi 

(Sumber: Munawar, 2005) 

2.7.2 Activity Diagram 

Activity Diagram adalah teknik untuk mendeskripsikan logika prosedural, 

proses bisnis dan aliran kerja dalam banyak kasus. Activity Diagram mempunyai 

peran seperti halnya flowchart, akan tetapi perbedaannya dengan flowchart adalah 

activity diagram bisa mendukung prilaku paralel sedangkan flowchart tidak bisa 

(Munawar, 2005). Simbol Activity Diagram dapat dilihat pada Tabel 2.2. 
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Tabel 2.2: Simbol Activity Diagram 

NO GAMBAR NAMA KETERANGAN 

1 
 

Activity 

Memperlihatkan bagaimana masing-

masing kelas antarmuka saling 

berinteraksi satu sama lain 

2 
 

Action 
State dari sistem yang mencerminkan 

eksekusi dari suatu aksi 

3  Initial Node 
Bagaimana objek dibentuk atau 

diawali. 

4  
Activity 

Final Node 

Bagaimana objek dibentuk dan 

dihancurkan 

5  Fork Node 
Satu aliran yang pada tahap tertentu 

berubah menjadi beberapa aliran 

(Sumber: Munawar, 2005) 

2.7.3 Sequence Diagram 

Sequence Diagram digunakan untuk menggambarkan perilaku pada 

sebuah scenario. Diagram ini menunjukkan sejumlah contoh objek dan message 

(pesan) yang diletakkan diantara objek objek di dalam use case (Munawar, 2005). 

Simbol Sequence Diagram dapat dilihat pada Tabel 2.3. 

Tabel 2.3:  Simbol Sequence Diagram 

NO GAMBAR NAMA KETERANGAN 

1 
 

LifeLine 
Objek entity, antarmuka yang saling 

berinteraksi. 

 

2 
 

Message 

Spesifikasi dari komunikasi antar 

objek yang memuat informasi-

informasi tentang aktifitas yang 

terjadi 

3 

 

 

Message 

Spesifikasi dari komunikasi antar 

objek yang memuat informasi-

informasi tentang aktifitas yang 

terjadi 

(Sumber: Munawar, 2005) 
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2.8 Waterfall Model 

Waterfall Model pertama kali diperkenalkan oleh Winston Royce tahun 

1970. Waterfall merupakan model klasik yang sederhana dengan aliran sistem 

yang linier. Output dari setiap tahap merupakan input bagi tahap berikutnya 

(Kristanto, 2004). Langkah-langkah penting pada model ini (Turban dkk, 2005): 

1. Perencanaan. Fase perencanaan memulai dengan sebuah kebutuhan bisnis 

yang belum terpenuhi. Meliputi peluang-peluang yang mungkin yang 

diidentifikasi dengan membaca lingkungan. yaitu dengan cara menentukan 

kelayakan atas permasalahan yang akan diambil. Kemudian penentuan 

tujuan serta ruang lingkup dan sumber daya yang dibutuhkan. 

2. Analisis. Fase analisis seperti wawancara wartawan. Fase ini menanyakan 

dan menjawab pertanyaan-pertanyaan penting seperti siapa para pengguna 

sistem, apa yang akan di capai oleh sistem, dan dimana serta kapansistem 

akan dijalankan. 

3. Desain. Fase desain menandai bagaimana sistem akan bekerja, 

mempertimbangkan semua detail perangkat keras, perangkat lunak, 

infrastruktur jaringan, antar muka pengguna. 

4. Implementasi. Fase implementasi membawa semua hal bersama-sama. 

Inilah tempat di mana sistem dibangun atau dibeli. Konstruksi melibatkan 

tidak hanya membangun sistem, tetapi juga mengujinya untuk 

memverifikasi bahwa sistem bekerja. Perencanaan yang lebih baik dapat 

mendorong ke arah sistem dengan sedikit bug. Instalasi merupakan 

langkah terakhir dan melibatkan aplikasi sistem benar-benar berjalan. 

Siklus hidup model Waterfall dapat dilihat pada gambar 2.4. 
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Gambar 2.4. Siklus hidup (Life Cycle) dengan model Waterfall 

(Kristanto, 2004). 

2.9 .Black Box Testing 

Black Box Testing berfokus pada spesifikasi fungsional dari perangkat 

lunak. Tester dapat mendefinisikan kumpulan kondisi input dan melakukan 

pengetesan pada spesifikasi fungsional program (Mustaqbal dkk, 2015).  

Black Box Testing cenderung untuk menemukan hal-hal berikut:  

1. Fungsi yang tidak benar atau tidak ada.  

2. Kesalahan antarmuka (interface errors).  

3. Kesalahan pada struktur data dan akses basis data.  

4. Kesalahan performansi (performance errors).  

5. Kesalahan inisialisasi dan terminasi.  

Formula yang digunakan untuk menghitung keberhasilan dapat dilihat 

pada Rumus 2.2: 

Persentasi keberhasilan = 
               

                 
 x 100% .......................... (2.2) 
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2.10 User Acceptance Test (UAT). 

User Acceptance Test (UAT) adalah proses untuk mendapatkan konfirmasi 

bahwa sebuah sistem memenuhi yang disepakati persyaratan dan mengetes 

apakah semua fungsi dan fitur berjalan dengan baik (Supriatin dkk, 2014). 

Formula yang digunakan untuk menghitung keberhasilan dapat dilihat pada 

Rumus 2.3: 

Persentasi keberhasilan = 
               

                 
 x 100% .......................... (2.3) 

2.11 Penyakit Pada Ayam 

Berikut daftar penyakit pada ayam berdasarkan buku Manual Penyakit 

Unggas (2014). 

2.11.1 Berak Kapur (Pullorum Disease)  

Penyakit Pullorum merupakan penyakit menular pada ayam yang 

menimbulkan kerugian ekonomi yang besar, menyebabkan kematian yang sangat 

tinggi terutama pada anak ayam umur 1-10 hari. Penyebab penyakit adalah 

Salmonella pullorum yang ditemukan oleh Rettger di Amerika pada tahun 1899.  

2.11.2 Kolera Ayam (Fowl Cholera)  

Fowl Cholera adalah penyakit menular yang menyerang unggas peliharaan 

dan unggas liar dengan angka morbiditas dan mortalitas tinggi, disebabkan oleh 

bakteri Pasteurella multocida (P.multocida) dan tersebar diseluruh dunia. 

Penyakit bersifat septikemik dan biasanya berjalan akut, tetapi di daerah endemik 

pada bangsa burung yang kurang peka penyakit ini dapat terjadi secara kronis.  

2.11.3 Flu Burung (Avian Influenza)  

Avian influenza (AI) merupakan penyakit viral akut pada unggas yang 

disebabkan oleh virus influenza type A subtipe H5 dan H7. Semua unggas dapat 

terserang virus influenza A, tetapi wabah AI sering menyerang ayam dan kalkun. 

Penyakit ini bersifat zoonosis dan angka kematian sangat tinggi karena dapat 

mencapai 100%. 
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2.11.4 Tetelo (Newcastle Disease)  

Newcastle Disease (ND) merupakan penyakit menular akut yang 

menyerang ayam dan jenis unggas lainnya dengan gejala klinis berupa gangguan 

pernafasan, pencernaan dan syaraf disertai mortalitas yang sangat tinggi. Penyakit 

ini ditemukan pertama kalinya oleh Kreneveld di Indonesia pada tahun 1926, 

karena menyerupai pes ayam, sehingga disebut pseudovogelpest, Doyle pada 

tahun 1927 memberi nama Newcastle Disease berasal dari nama suatu daerah di 

Inggris “Newcastle on Tyne” yang terjangkit penyakit serupa.  

2.11.5 Tipus Ayam (Fowl Typhoid)  

Fowl typhoid merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri 

Salmonella Enterica subspecies Enterica Serovars Gallinarum Biovars 

Gallinarum yang terdistribusi di seluruh dunia. Penyakit ini dapat menyebabkan 

kematian pada unggas semua golongan umur. Ayam paling sering menderita 

penyakit ini, namun unggas lain seperti kalkun, burung gereja, burung kakatua 

dan burung kenari juga dapat terinfeksi.  

2.11.6 Berak Darah (Coccidosis)  

Coccidiosis merupakan penyakit parasiter pada sistem pencernaan unggas 

akibat infeksi protozoa genus Emeria. Penyakit ini tersebar di seluruh dunia dan 

menyebabkan kerugian ekonomi yang besar. Coccidiosis menyebabkan 

pertumbuhan unggas yang tidak optimal akibat menurunnya efisiensi penyerapan 

nutrisi pakan. Pada kejadian yang kronis, penyakit ini dapat menyebabkan 

kematian yang cukup tinggi pada unggas. Setiap tahun, biaya yang dikeluarkan 

untuk menanggulangi Coccidiosis di seluruh dunia tidak kurang dari $400 juta 

yang meliputi pengobatan dan pemberian anticoccidia pada pakan sebagai feed 

aditif.  

2.11.7 Gumboro (Gumboro Disease)  

Gumboro atau Infectious Bursal Disease (IBD) merupakan penyakit 

menular akut pada ayam berumur muda, ditandai dengan peradangan hebat bursa 

Fabricius dan bersifat imunosupresif yaitu lumpuhnya sistem pertahanan tubuh 
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ayam, mengakibatkan turunnya respons ayam terhadap vaksinasi dan ayam 

menjadi lebih peka terhadap patogen lainnya.  

2.11.8 Salesma Ayam (Infectious Coryza)  

Coryza adalah penyakit menular pada unggas yang menyerang sistem 

pernapasan dan disebabkan oleh bakteri. Penyakit biasanya bersifat akut sampai 

subakut dan dalam progresnya biasanya menjadi kronis. Penyakit ini ditandai 

dengan radang katar pada selaput lendir alat pernafasan bagian atas (rongga 

hidung, sinus infraobitalis dan trakea bagian atas).  

2.11.9 Batuk Ayam Menahun (Infectious Bronchitis) 

Infectious Bronchitis (IB) adalah penyakit pernapasan akut dan sangat 

menular pada ayam. Penyakit ini ditandai dengan adanya gejala pernapasan, 

seperti terengah-engah, batuk, bersin, ngorok, dan keluarnya sekresi hidung. Pada 

ayam muda, gangguan pernapasan parah dapat terjadi, sedangkan pada layer, 

dapat terjadi gangguan pernapasan, penurunan produksi telur, dan penurunan 

kualitas telur. Beberapa strain dilaporkan menyebabkan kerusakan pada ginjal, 

saluran reproduksi dan saluran pencernaan. 

2.11.10 Busung Ayam (Lymphoid Leukosis)  

Lymphoid leukosis (LL) merupakan penyakit neoplasma pada unggas 

yang bersifat menular. Penyakit ini disebabkan oleh Leukovirus dari famili 

Retroviridae. Lymphoid leukosis merupakan salah satu bentuk dari Leukosis 

kompleks atau Lymphoid sarcoma yang disebabkan oleh virus RNA bentuk 

granuler atau filamen dan berukuran 80 - 120 mm.  

2.11.11 Batuk Darah (Infectious Laryngotracheitis)  

Infectious Laryngotracheitis (ILT) merupakan penyakit akut pada ayam 

yang ditandai dengan gejala khas pada saluran pernafasan, kesulitan bernafas dan 

keluarnya eksudat berdarah. Sel membran mukous pada trachea yang terserang 

terlihat membengkak dan oedem, sebagai akibat erosi dan perdarahan. Pada tahap 

awal terlihat adanya inclusion bodies intranuklear. Infeksi penyakit ini 

mengakibatkan penurunan produksi telur dan kematian. Kerugian ekonomi berupa 
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mortalitas dan morbiditas yang tinggi, serta hewan yang sembuh dapat bertindak 

sebagai carrier. 

2.11.12 Mareks (Mareks Disease)  

Mareks Disease adalah penyakit menular pada ayam yang disebabkan 

oleh Herpesvirus-2 dari famili Herpesviridae yang ditandai oleh proliferasi dan 

infiltrasi sel limfosit pada syaraf, organ viseral, mata, kulit dan urat daging. 

2.11.13 Produksi Telur (Egg Drop Syndrome 76)  

Egg Drop Syndrome 1976 (EDS’ 76) ditemukan oleh Van Eck di 

Belanda pada tahun 1976, Kejadian penyakit ditandai dengan penurunan produksi 

telur disertai kondisi kulit telur yang lunak atau kerabang tipis. Kejadian serupa 

terjadi di Irlandia Utara pada tahun 1977, yakni adanya penurunan produksi telur 

pada ayam petelur meskipun sudah divaksinasi oleh vaksin Marek’s, Infectious 

bronchitis (IB) dan Avian encephalomyelitis (AE), juga ayam tersebut bebas 

terhadap Newcastle Diseases (ND). Kemudian Adenovirus berhasil diisolasi, yang 

diberi nama strain 127, dari ayam penderita yang secara serologis dinyatakan 

positif. Virus EDS berbeda dengan Adenovirus lainnya, karena dapat 

mengaglutinasi eritrosit unggas.  

2.11.14 Produksi Awal (Pullet Disease)  

Penyakit produksi awal memiliki nama latin pullet disease. Penyakit ini 

umum menyerang ayam yang sedang mengawali produksi telurnya yang pertama. 

Berikut adalah gejala yang muncul, diantaranya diare, produksi telur menurun, 

mencret keputih-putihan dan jengger membengkak merah. 

2.11.15 Kolibasilosis 

Colibacillosis atau kolibasilosis adalah penyakit pada hewan, terutama 

menyerang hewan muda, disebabkan oleh bakteri Escherichia coli (E.coli). Pada 

unggas, infeksi E.coli dapat menyebabkan penyakit seperti omphalitis, air 

sacculitis, peritonitis dan salphingitis. 
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2.11.16 Salmonellosis/Paratifoid 

Infeksi paratifoid (paratifoid) merupakan suatu penyakit pada unggas 

yang disebabkan oleh kelompok bakteri Salmonella sp., yang tidak termasuk 

Salmonella pullorum dan Salmonella gallinarum. Penyakit ini dikenal juga 

dengan nama salmonelosis. Paratifoid menimbulkan penyakit yang bersifat 

septisemik akut pada ayam muda ataupun infeksi pencernaan kronis pada ayam 

dewasa. 

2.11.17 Avian encephalomyelitis 

Avian Encephalomyelitis (AE) merupakan penyakit viral akut pada anak 

ayam, yang ditandai dengan ataksia, tremor pada otot kepala dan leher serta 

kelumpuhan. Penyakit ini mempunyai arti ekonomi yang cukup penting pada 

peternakan. 

2.11.18 Cacar Unggas (Fowl Pox) 

Cacar unggas (fowl pox, FP) merupakan penyakit viral pada ayam yang 

terbagi menjadi dua bentuk, yakni infeksi kutaneus (kulit) dari jaringan epitel kulit 

yang tidak tertutup bulu, atau infeksi difterik pada membran mukosa mulut, 

hidung dan mata. Bentuk kutaneus ditandai dengan adanya nodul pada jengger, 

pial,tepi paruh, kelopak mata, kaki dan sayap, sedangkan bentuk difterik ditandai 

dengan adanya pseudomembran difterik pada paruh, faring dan laring.  Penyakit 

ini tersebar luas di dunia termasuk di Indonesia dan merupakan penyakit yang 

umum terjadi. 

2.11.19 Chicken Anemia Syndrome 

Chicken anemia syndrome (CAS) merupakan penyakit viral yang bersifat 

akut pada ayam muda. Penyakit ditandai adanya anemia aplastika dan atrofi organ 

limfoid yang mengakibatkasn terjadinya imunosupresif. Infeksi CAS subklinis 

menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat nyata sehubungan dengan adanya 

mortalitas yang tinggi, ganguan pertumbuhan dan peningkatan kepekaan terhadap 

berbagai penyakit.  
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2.11.20 Helicopter Disease 

Helicopter Disease merupakan penyakit penyebab gangguan 

pertumbuhan terutama pada ayam pedaging umur 1–6 minggu. Penyakit ditandai 

dengan adanya gangguan efisiensi pakan pertumbuhan terhambat dan kerusakan 

dari pigmentasi kulit, bulu sayap mencuat menyerupai baling-baling helikopter 

dan sebagian besar bulu kapas dan tangkai bulu patah. 

2.11.21 Inclusion Body Hepatitis (IBH) 

Inclusion Body Hepatitis (IBH) merupakan penyakit akut, menyerang 

ayam muda umur 4-8 minggu, yang ditandai dengan adanya anemia, sayap 

terkulai, jengger dan pial pucat dan biasanya kematian berlangsung mendadak 

tanpa menunjukkan gejala klinis yang jelas, angka kematian (mortalitas) mencapai 

10% atau lebih rendah. 

2.11.22 Chronic Respiratory Disease (CRD) 

Chronic Respiratory Disease (CRD) adalah penyakit menular menahun 

pada ayam yang disebabkan oleh Mycoplasma gallisepticum yang ditandai dengan 

sekresi hidung katar, kebengkakan muka, batuk dan terdengarnya suara sewaktu 

bernafas. Ayam semua umur dapat terserang CRD. Pada kondisi tertentu dapat 

menyebabkan gangguan pernafasan akut terutama pada ayam muda, sedangkan 

bentuk kronis dapat menyebabkan penurunan produksi telur. CRD memiliki 

derajat morbiditas tinggi dan derajat mortalitas rendah. Infeksi dapat menyebar 

secara vertikal melalui telur yang terinfeksi. Penyakit ini akan lebih parah apabila 

diikuti dengan infeksi sekunder dengan virus lain seperti ND, IB atau bakteri 

seperti misalnya Escherichia coli. 

2.11.23 Swollen Head Syndrome 

Swollen Head Syndrome (SHS) merupakan penyakit viral yang sangat 

menular pada ayam yang ditandai dengan kebengkakan pada daerah kepala, 

menimbulkan gejala pernafasan dan turunnya produksi telur. Penyakit yang 

serupa sering ditemukan pada kalkun dan disebut Turkey Rhinotracheitis (TRT) 
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yang merupakan penyakit bersifat akut, sangat menular serta menyerang kalkun 

pada semua jenis umur.  

2.11.24 Viral Arthritis 

Penyakit infeksius yang disebabkan oleh virus pada suatu peternakan 

ayam pedaging, petelur maupun pembibitan ayam merupakan suatu permasalahan 

yang harus senantiasa diwaspadai, karena sedikit saja kontrol terhadap penyakit 

viral ini berkurang, maka akan muncul wabah dalam suatu populasi yang akan 

mengakibatkan kerugian ekonomi pada peternak. 

2.11.25 Aspergillosis 

Aspergillosis atau Brooder Pneumonia adalah penyakit yang disebabkan 

oleh cendawan. Penyakit ini menyerang manusia dan hewan. Pada unggas 

terutama menyerang alat pernapasan, pada sapi biasanya berupa radang plasenta 

yang mengakibatkan keguguran. Kerugian terjadi karena kematian pada anak 

ayam akibat aspergillosis paru, dan keguguran pada sapi. 

2.11.26 Candidiasis 

Candidiasis merupakan penyakit mikal yang disebabkan oleh Candida. 

Candida telah dikenal dan dipelajari sejak abad ke-18. Penyakit ini terutama 

disebabkan oleh hygiene yang tidak baik. Candida dapat hidup sebagai saprobe 

tanpa menyebabkan kelainan pada berbagai permukaan tubuh manusia dan hewan. 

Khamir ini tergolong patogenik dan menimbulkan penyakit (mikosis). Pada 

keadaan tertentu, Candida menjadi patogen dan menyebabkan penyakit yang 

disebut candidiasis atau candidosis. Adakalanya, dalam medium perbiakan khamir 

ini tumbuh dengan membentuk meselium-semu (pseudo-myselium) sehingga 

menampakan dirinya sebagai kapang. Hal ini tampak dari kelompok khamir 

Candida spp seperti Candida albicans. Candida spp dikenal sebagai fungi 

dimorfik yang secara normal ada pada saluran pencernaan, saluran pernafasan 

bagian atas dan mukosa genital pada mamalia. 
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2.11.27 Ascariasis 

Ascariasis adalah penyakit cacing yang menyerang unggas dan 

disebabkan oleh Ascaridia galli. Cacing ini terdapat di usus dan duodenum hewan 

unggas. Pada ternak ayam sering menyerang baik tipe pedaging maupun tipe 

petelur, sedangkan pada ayam buras kemungkinan tertular lebih besar karena 

sistem pemeliharaan yang bebas berkeliaran. Beberapa faktor yang mempengaruhi 

infeksi cacing A. galli diantaranya adalah umur, jenis ayam, dosis infeksi, tipe 

kandang, nutrisi, sistem pemeliharaan dan cuaca. 

2.12 Penelitian terkait 

Berikut penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian 

ini dapat dilihat pada Tabel 2.4. 

Tabel 2.4. Penelitian terkait 

No Peneliti Judul Nama jurnal Hasil 

1 I Gede 

Susrama 

Memanfaatkan 

Sistem Pakar 

Untuk 

Membantu 

Analisa 

Diagnosa 

Penyakit 

Obstetri Dan 

Ginekologi 

Seminar 

Nasional 

Aplikasi 

Teknologi 

Informasi 

(SNATI 

2007) ISSN: 

1907-5022 

Penelitian ini berhasil 

membangun sistem pakar yang 

dapat mendiagnosa jenis 

penyakit obstetri dan 

ginekologi dengan 

menggunakan Inference 

Engine Forward Chaining 

2 Fetty Nurlaela Sistem Pakar 

Untuk 

Mendeteksi 

Penyakit Gigi 

Pada Manusia 

Indonesian 

Jurnal on 

Computer 

Science-

Speed-IJCSS 

- Volume 10 

No 4 ISSN : 

1979-9330 

Penelitian ini menggunakan 

Inference Engine Forward 

Chaining. Sistem pakar ini 

dibangun berbasis desktop 

dengan menggunakan 

microsoft visual basic. Sistem 

pakar ini telah berhasil 

mengidentifikasi penyakit gigi 

beserta cara penanganannya. 
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Tabel 2.4. Penelitian terkait (Lanjutan) 

No Peneliti Judul Nama jurnal Hasil 

3 Swono 

Sibagariang 

Sistem Pakar 

Diagnosa 

Penyakit Sapi 

Dengan 

Metode 

Certainty 

Factor 

Berbasis 

Android 

Jurnal 

TIMES , 

Vol. IV No 2 

: 35-39 , 

2015. ISSN: 

2337 - 3601 

Pada penelitian ini 

menggunakan Metode 

Certainty Factor dan Inference 

Engine Forward Chaining. 

Sistem pakar ini dibuat 

berbasis android dan berhasil 

mengidentifikasi 6 penyakit 

pada sapi beserta 

nilai/persentase keyakinannya. 

Pada sistem ini terdapat juga 

informasi jeni-jenis penyakit 

sapi beserta pengobatannya. 

4 Bambang 

Yuwono, Yuli 

Fauziah 

, Yenny 

Rachma 

Setyaningsih 

 

Sistem Pakar 

Berbasis Web  

Untuk 

Identifikasi 

Jenis  

Dan Penyakit 

Pada Bunga 

Mawar  

   

Seminar 

Nasional 

Informatika 

2008 

(semnasIF 

2008) ISSN: 

1979-2328 

 

Penelitian ini menggunakan 

Inference Engine Backward 

Chaining. Sistem pakar ini 

dibuat berbasis web dan 

berhasil jenis dan penyakit 

pada bunga mawar. Sistem 

mempunyai kemampuan untuk 

menambah, mengupdate, serta 

menghapus ciri dan gejala pada 

bunga mawar beserta hasil 

konsultasi yang dilakukan oleh 

admin. 
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Tabel 2.4. Penelitian terkait (Lanjutan) 

No Peneliti Judul Nama jurnal Hasil 

5 Mohamad 

Hadi, 

M.Misdram  

Dan Ratih 

Fitri Aini 

Perancangan 

Sistem Pakar 

Diagnosa 

Penyakit 

Ayam Dengan 

Metode 

Forward  

Chaining 

JIMP - Jurnal 

Informatika 

Merdeka 

Pasuruan 

Vol.2, No.1 

Agustus 2016   

 ISSN 

: 2503-1945 

Penelitian ini menggunakan 

Inference Engine Forward 

Chaining. Sistem pakar ini 

dibuat berbasis web dan 

berhasil mengidentifikasi 14 

penyakit pada ayam. Sistem 

ini juga memuat informasi 

jenis-jenis penyakit ayam 

beserta solusinya. 

6 Bambang 

Yuwono 

Sistem Pakar 

Untuk 

Diagnosis 

Penyakit 

Ayam Yang 

Disebabkan 

Oleh Virus 

Jurnal 

Telematika 

Vol. 06, No. 

02, Januari 

2010 

ISSN: 1829-

667X 

Penelitian ini menggunakan 

Inference Engine Backward 

Chaining dan Penelusuran 

Depth First Search. Sistem 

pakar ini berhasil 

mengidentifikasi 16 penyakit 

pada ayam yang disebabkan 

oleh virus. solusinya.  

 

 

 

 


