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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kucing adalah binatang pintar, menggemaskan, dan menghibur yang bisa 

dijadikan teman ketika kesepian dan teman bermain (Suwed & Napitupulu, 

2011). Dalam siklus hidup kucing, permasalahan terkait kesehatan merupakan 

salah satu hal yang paling menjadi perhatian. Masalah kesehatan yang paling 

sering terjadi biasanya terkait virus, bakteri dan penyakit kulit. Para pecinta 

kucing (cat lover) sering mengalami kendala dalam mendeteksi gejala sakit yang 

dialami kucing peliharaannya juga tindakan penanganan yang harus dilakukan 

untuk menangani hal tersebut. Gejala sakit pada kucing tidak dapat disepelekan, 

karena nantinya jika tidak segera ditangani, gejala yang awalnya ringan dapat 

menyebabkan penyakit yang lebih parah. 

Salah satu tindakan yang paling sering dilakukan cat lover sebagai solusi 

untuk menangani gejala sakit yang dialami kucing peliharaannya adalah 

memeriksakan kucing pada dokter hewan. Selain itu, pemeriksaan secara teratur 

dan pemberian vaksin berkala pada periode usia tertentu dianggap sebagai 

tindakan antisipasi yang paling baik dan tepat. Beberapa permasalahan sering 

terjadi pada cat lover diantaranya adalah terkait waktu dan biaya. Belum 

banyaknya klinik hewan yang menyediakan pelayanan dokter jaga 24 jam atau 
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dokter house call serta lokasi yang tidak tersebar merata menyebabakan kucing 

tidak dapat segera mendapat pertolongan pertama. Masalah selanjutnya terkait 

biaya yang harus dikeluarkan cat lover ketika memeriksakan kucingnya dan 

menebus obat tidaklah sedikit. Dari beberapa masalah mendasar yang terjadi, 

seorang cat lover membutuhkan sebuah solusi yang bisa digunakan untuk 

membantu menyelesaian permasalahan yang terjadi. Dalam hal ini pembuatan 

sistem pakar dianggap merupakan solusi yang tepat. 

Sistem pakar adalah suatu program komputer yang dirancang untuk 

mengambil keputusan seperti keputusan yang diambil oleh seorang atau beberapa 

orang pakar (Pramono, 2013). Sistem ini bertindak sebagai seorang konsultan 

yang cerdas dalam suatu keahlian tertentu. Sehingga seorang user dapat 

melakukan konsultasi dengan sistem, seolah-olah user tersebut berkonsultasi 

kepada seorang ahli. Sistem pakar ini berisikan gejala-gejala dan saran 

pertolongan pertama. Menurut Suwed & Napitupulu (2011), pertolongan pertama 

adalah hal-hal yang dapat dilakukan untuk menangani suatu gejala dengan 

memanfaatkan perlengkapan sederhana di rumah. Sistem pakar yang akan dibuat 

terdapat fitur penambahan terhadap rule. Hal ini didasari karena gejala-gejala 

yang ada dalam sistem, ada kalanya akan mengalami perubahan atau perbaikan 

dalam kurun waktu tertentu. Sehingga sistem pakar ini dapat tetap digunakan 

user dengan baik dalam jangka waktu yang lama. Sistem pakar ini dibangun 

menggunakan android dan disertai kemudahan dalam melakukan perbaikan 
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sistem untuk mengikuti perkembangan yang terjadi. Android merupakan sistem 

operasi untuk perangkat bergerak (mobile) yang dewasa ini sangat terkenal 

(Kadir, 2013). Dengan android, diharapkan user dapat menggunakan aplikasi 

dengan mudah dan cepat. 

Dalam pembuatannya, sistem pakar ini menggunakan metode Certainty 

factor. Certainty factor (faktor kepastian) yang merupakan suatu metode untuk 

mendapatkan nilai keyakinan terhadap suatu keputusan. Menurut Kusrini (2008), 

Certainty factor (CF) merupakan tingkat kepercayaan, CF menyatakan derajat 

kepercayaan dalam suatu kejadian atau fakta atau hipotesis didasarkan pada 

bukti-bukti atau pendapat pakar dan selanjutnya dikombinasikan teknik inferensi 

forward chaining. Certainty Factor dapat menangani ketidakpastian, dimana 

nilai CF digunakan untuk mengekspresikan tingkat kepercayaan pakar terhadap 

data yang digunakan (Eka, dkk, 2013). Faktor kepastian certainty factor 

menyatakan kepercayaan dalam sebuah kejadian (fakta atau hipotesis) 

berdasarkan bukti atau penilaian pakar (Dedy, dkk, 2015).  

Pembuatan sistem pakar berbasis mobile dengan metode Certainty factor 

ini diharapkan dapat menjadi alternatif bantuan bagi cat lover dalam memperoleh 

informasi penanganan pada kucing yang bisa digunakan dalam setiap saat. Selain 

itu, dengan menggunakan sistem diharapkan kucing yang terdeteksi suatu gejala 

penyakit dapat segera mendapat penanganan yang tepat dan cepat tanpa harus 
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menunggu jadwal praktik dokter dan mengurangi anggaran biaya yang harus 

dikeluarkan.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dapat di 

rumuskan beberapa masalah, diantaranya: 

1. Bagaimana merancang dan membuat sistem pakar yang dapat digunakan 

user dengan memanfaatkan teknologi mobile? 

2. Bagaimana mengimplementasikan Certainty factor dalam sistem pakar 

menggunakan teknik forward chaining? 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, tujuan 

pembuatan skripsi ini adalah: 

1. Untuk merancang dan merancang sistem pakar yang dapat digunakan 

user dengan memanfaatkan teknologi mobile. 

2. Untuk mengimplementasikan Certainty factor dalam sistem pakar 

menggunakan teknik forward chaining. 

1.4 Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dari pembuatan skripsi ini adalah : 

1. Diharapkan aplikasi ini dapat memberikan informasi terkait gejala 

penyakit dan saran penanganan terhadap gejala penyakit yang sering 

dialami kucing. 
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2. Membantu mengenali gejala-gejala penyakit yang dialami kucing, 

misalnya: gejala klinis penyakit dehidrasi, bisa diamati dengan melihat 

mata kucing, lidah dan gusi serta reaksi kulit. 

3. Dapat dijadikan sebagai acuan, referensi, informasi dan wawasan teoritis 

dalam penelitian selanjutnya guna melakukan analisa yang lebih baik, 

khususnya pada topik dan permasalahan ini. 

1.5 Batasan Masalah 

Penelitian ini memiliki batasan masalah, yaitu: 

1. Penelitian dilakukan hanya pada penyakit dan pertolongan pertama pada 4 

gejala penyakit yang paling sering dialami kucing, yaitu diare atau 

sembelit, muntah, dehidrasi, dan demam. 

2. Pembuatan dan perancangan aplikasi sistem pakar ini berbasis mobile 

dengan menggunakan sistem operasi Android. 
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