
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ayam seperti halnya hewan lain juga tidak terlepas dari serangan penyakit.

Antisipasi untuk mencegah dan mengenali gejala penyakit yang berbahaya

sangatlah penting. Proses untuk mengenali dengan cepat dan tepat dari serangan

jenis penyakit sangatlah sulit karena gejala yang ditimbulkan umumnya mirip dan

sama. Akan tetapi, biasanya ada beberapa gejala yang khas untuk setiap jenis

penyakit pada ternak ayam. (Rohajawati, 2006).

Para pengusaha ternak ayam baik pengusaha kecil maupun pengusaha

besar akan mengalami kerugian ketika ayam mereka banyak yang terkena

penyakit. Untuk pengusaha besar biasa nya mereka bisa membayar dokter hewan

untuk mengenali penyakit ayam untuk mengobati dan mencegahkannya, ada juga

pengusaha besar yang tidak menyewa dokter hewan, tapi pada umum nya

pengusaha kecil hanya mengandalkan pengetahuan mereka untuk mengenali

penyakit ayam dan mencoba mengobati dan mencegahnya, dengan pengetahuan

yang seadanya biasanya penyakit ayam tidak teratasi dan mengalami kerugian

yang besar.

Berdasarkan penjelasan di atas, akan mencoba menerapkan konsep

jaringan syaraf tiruan untuk mengatasi permasalahan dalam mengenali nama

penyakit ayam dan mengobatinya. Jaringan Syaraf Tiruan merupakan suatu sistem

pemroses yang memiliki karakteristik menyerupai otak manusia dan

dikembangkan dari cara berfikir manusia pada model matematis. Jaringan syaraf

tiruan memiliki kemampuan mengenali pola berdasarkan pengalaman melalui

proses pembelajaran. Klasifikasi dan penentuan merupakan bagian penelitian dan

daerah aplikasi yang paling aktif dari Jaringan Syaraf Tiruan. JST mampu

melakukan generalisasi data yang dijadikan bahan belajar dan komputasi paralel.

Learning Vector Quantization(LVQ) adalah adalah suatu metode untuk melakukan
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pembelajaran pada lapisan kompetitif yang terawasi. Suatu lapisan kompetitif

akan secara otomatis belajar untuk mengklasifikasikan vektor-vektor input.

Penelitian tentang penyakit ayam sebelumnya telah di teliti oleh

(Rohajawati dan Supriyati, 2013) “Sistem Pakar, Diagnosa Penyakit Unggas

dengan Menggunakan Metode certainty factors” . Hasil dari penelitian ini adalah

keunggulan dari penerapan sistem pakar untuk diagnosis penyakit sangatlah

bergantung pada hasil penghitungan tingkat kepercayaan dalam mendukung

proses inferensi (penalaran) terhadap data dan fakta yang simpan pada knowledge

base. Metode certainty factors dapat memberikan hasil akurasi sebesar 80,22%.

Maka dari itu peneliti akan mencoba menerapkan Jaringan syaraf tiruan untuk

menentukan jenis penyakit ayam berdasarkan gejala yang ada pada ayam agar

menjadi suatu penelitian yang baru. Karena jaringan syaraf tiruan mampu

mengakuisisi pengetahuan walaupun tidak ada kepastian dan memiliki

kemampuan secara paralel sehingga proses lebih singkat.

Penelitian mengenai metode LVQ adalah penelitian yang dilakukan oleh

(Nugroho, 2011) mengenai implementasi jaringan syaraf tiruan LVQ2 dalam

melakukan deteksi wajah. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur performa

LVQ2 dalam melakukan klasifikasi wajah yakni membedakan individu satu

dengan individu lainnya berdasarkan ciri yang terdapat di dalam citra yang

dideteksi sebagai wajah. Hasil pengujian penelitian ini adalah penggunaan

window pada jaringan syaraf tiruan LVQ2 memberikan pengaruh positif yakni

dapat meningkatkan identification rate sebesar 4.16% pada saat menggunakan

window berukuran 0.1 bila dibandingkan tanpa menggunakan window (LVQ1)

dimana tingkat identification rate-nya hanya mencapai 79.14% sedangkan LVQ2

sebesar 83.33%.

Berdasarkan penjelasan di atas, pada penelitian ini akan mencoba

menerapkan variasi metode jaringan syaraf tiruan untuk menentukan penyakit

yang terdapat pada penyakit ayam,dan dapat membantu para peternak dalam

mengenalinama penyakit yang menyerang ayam mereka, karena penelitian

sebelumnya menggunakan sistem pakar untuk meneliti penyakit ayam. Variasi

metode jaringan syaraf tiruan yang akan digunakan adalah metode Learning

Vector quantization (LVQ2). Karena pada penelitian sebelumnya yang juga



I-3

tentang penyakit, metode LVQ lebih akurat dibandingkan dengan metode

Backpropogation, dan penelitian lain menunjukkan metode LVQ2 lebih akurat

dibandingkan metode LVQ. Diperkirakan LVQ2 sangat cocok dan memiliki

keakurasian yang lebih tinggi untuk menentukan nama penyakit pada ayam

berdasarkan gejala-gejala yang ada pada ayam tersebut karena penelitian

sebelumnya juga berdasarkan gejala-gejala yang ada dan cocok memakai metode

LVQ. Akurasi pada pengujiannya akan bergantung kepada banyaknya data yang

dilatih. Semakin banyak data yang dilatih tingkat akurasi pada pengujiannya akan

semakin baik karena banyaknya pola pelatihan yang tersimpan. Di tambah lagi

dengan penggunaan window pada algoritma LVQ2. Pada penelitian ini

menggunakan data latih dari data-data gejala yang ada pada ayam. Sedangkan

untuk data ujinya akan dipilih dari data-data lapangan dari dokter hewan

Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah

yaitu bagaimana menerapkan metode Jaringan Syaraf Tiruan LVQ (LVQ2) untuk

menentukan nama penyakit yang terdapat pada ayam berdasarkan gejala-gejala

yang ada pada ayam tersebut.

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian tetap fokus pada masalah yang akan dibahas, maka

diperlukan adanya batasan masalah. Batasan masalah untuk penelitian ini adalah

sebagai berikut :

1. Data yang diambil adalah data tentang ayam pada dokter hewan Dinas

Peternakan Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat

2. Variabel-variabel yang digunakan adalah 14 jenis penyakit dan 41 gejala-gejala

yang ada pada ayam.

1.4 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan di atas, maka tujuan dari

penelitian ini adalah menerapkan metode Jaringan Syaraf tiruan algoritma

Learning Vector Quantization 2 (LVQ 2) untuk mengklasifikasi penyakit yang
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terdapat pada ayam, pencegahan dan pengobatannya. Apakah metode ini cocok

dan memiliki keakurasian tinggi untuk menentukan nama penyakit pada ayam

atau tidak.

1.5 Sistematika Penulisan

Laporan tugas akhir ini terdiri dari enam bab, dengan sistematika penulisan

sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah,

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan

sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bagian ini membahas teori-teori yang mendukung dalam proses

pengerjaan tugas akhir. Teori yang digunakan pada tugas akhir ini

yaitutentang jaringan saraf tiruan berupa metode Learning Vector

Quantization 2(LVQ 2)untukmenentukan jenis penyakit pada

ayam.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang rangkaian tahapan dalam penelitian, tahapan

pengumpulan data, analisa kebutuhan sistem, perancangan

perangkat lunak, implementasi, pengujian sistem dan waktu

penelitian.

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN

Bab ini membahas analisa proses penentuan penyakit dan membuat

perancangan perangkat lunak sistem Penentuan penyakit pada

ayam dengan menggunakan metodeLearning Vector Quantization2

(LVQ 2).

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Berisikan penjelasan mengenai implementasi sistem penentuan

penyakit pada ayam menggunakan metode Learning Vector
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Quantization 2 (LVQ 2) dan pengujian sistem beserta kesimpulan

yang diambil dari pengujian yang telah dilakukan terhadap sistem.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang dimaksudkan

agar sistem yang telah dibuat dapat dikembangkan menjadi lebih

baik lagi.


