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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada mahkluk hidup, kesehatan merupakan hal yang 

penting khususnya pada lovebird atau burung cinta yang 

sekarang sedang populer dimasyarakat. Ada berbagai macam 

penyakit yang bisa menyerang lovebird. Beberapa dinataranya 

dapat menyebabkan kematian. Oleh karena itu, untuk 

mengatasinya kita harus mengetahui jenis penyakit dan cara 

penanggulangannya.  

Untuk memberikan suatu informasi tentang bagaimana 

mendiagnosis jenis penyakit dan cara penanggulangannya pada 

lovebird, dibutuhkan suatu aplikasi sistem pakar yang bisa 

mewakili seorang pakar yang ahli dibidangnya untuk 

memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada. Dengan 

aplikasi sistem pakar pengetahuannya dapat disimpan tanpa 

batas waktu. Selain itu, sistem pakar dapat meningkatkan 

produktifitas kerja, menghemat waktu dalam menyelesaikan 
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masalah, penyederhanaan solusi untuk kasus yang kompleks 

dan berulang. 

Suatu kejadian didunia nyata ini tidak selalu dapat 

dipastikan 100% bernilai benar atau salah. Ketidakpastian dapat 

dianggap sebagai suatu kekurangan informasi untuk membuat 

suatu keputusan. Ketidakpastian juga hadir dalam sistem pakar. 

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menangani 

masalah ini adalah dengan Certainty Factor (CF). Menurut John 

Durkin (1994: 338), Certainty Factor adalah “Jumlah yang 

mencerminkan tingkat kepercayaan dalam Hipotesis terhadap 

informasi yang ada”.  

Saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, khususnya 

teknologi mobile dimana teknologi yang populer saat ini adalah 

Operating System Android. Hampir semua jenis handphone 

terbaru menggunakan OS Android dengan harga terjangkau 

yang memungkinkan masyarakat kalangan menengah ke bawah 

memiliki handphone pintar (smartphone). Android dapat 

dimanfaatkan dalam proses implementasi aplikasi sistem pakar 

karena Android merupakan platform terbuka bagi pengembang 

untuk menciptakan aplikasi mereka sendiri yang bisa dipakai 

oleh bermacam piranti bergerak. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, 

permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara mendiagnosa dan menanggulangi penyakit 

pada lovebird. 

2. Berapa tingkat kepastian dari diagnosa yang didapat. 

 

1.3 Ruang Lingkup 

Dari rumusan masalah diatas maka di buat ruang lingkup yang 

meliputi : 

1. Penyakit yang dibahas adalah penyakit yang umum 

menyerang pada semua jenis lovebird. 

2. Aplikasi ini dapat berjalan di sistem operasi android versi 

gingerbread sampai kitkat. 

3. Data yang tersedia dalam aplikasi ini adalah gejala, nama 

penyakit, cara penanggulangan penyakit, dan tips merawat 

lovebird. 
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4. Ada fitur diagnosis dan tips perawatan lovebird. 

5. Aplikasi ini membutuhkan koneksi internet. 

6. Menggunakan metode Certainty Factor untuk mengukur 

tingkat kepastian dengan nilai CF antara 0-1. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah membangun 

aplikasi sistem pakar diagnosis penyakit lovebird berbasis 

android menggunakan metode Certainty Factor. 


