4

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Tak ada yang tahu sejak kapan kelinci mulai diternakkan. Konon, di Afrika beberapa abad yang lalu disebut sebagai yang pertama kali dimulainya pemanfaatan kelinci sebagai hewan peliharaan. Kemudian terus berkembang ke kawasan Mediterania sekitar 1.000 tahun yang lalu. Dari hasil peternakan di Mediterania itulah kelinci kemudian mulai menyebar ke daratan Eropa. Kemudian setelah bangsa Eropa memutuskan bermigrasi ke berbagai benua baru yang ditemukan, maka hewan kelinci turut menyebar ke berbagai pelosok dunia. Termasuk di dalamnya penyebaran ke Benua Amerika, Australia dan Asia.
Di Indonesia sendiri khususnya di Jawa, kelinci konon dibawa oleh orang-orang Belanda sebagai ternak hias mulai sekitar tahun 1835. Keberadaan kelinci di Indonesia sempat tidak jelas sejak kedatangan Jepang tahun 1942. Kemudian berlanjut dengan zaman revolusi kemerdekaan sampai tahun 1950-an. Catatan yang ada hanya menjelaskan tentang keberadaan kelinci yang tidak punah pada zaman itu karena ternyata banyak dikembangbiakkan oleh para peternak di daerah pegunungan yang relatif aman dari pertempuran.
Sebenarnya kelinci-kelinci sendiri terdiri dari berbagai macam ras dan jenisnya. Ada ras Alaska yang berasal dari Jerman. Kemudian ras Angora yang sebenarnya berasal-usul kurang jelas. Menurut ceritanya, ras Angora ini pertama kali ditemukan oleh pelaut Inggris yang kemudian membawanya ke
wilayah Prancis sekitar tahun 1723. Jenis ras yang lain adalah American Chincilla yang kemudian dibedakan lagi atas tiga tipe, yaitu tipe standar, besar dan giant alias raksasa. Khusus untuk yang bertipe giant ini bila dewasa bisa berbobot mencapai 6-7 kg.
Seiring dengan perkembangan jenis-jenis kelinci (ras kelinci), disusunlah sistem informasi tentang ras kelinci berbasis web ini. Sistem informasi ini digunakan sebagai media informasi bagi pecinta kelinci yang ingin mengetahui keberadaan ras kelinci dan mempelajari karakter dari masing-masing kelinci ras sebelum mereka memutuskan pilihan untuk memelihara kelinci ras.



Rumusan Masalah
Dari latar belakang diatas maka masalah yang akan dirumuskan adalah memaparkan sistem informasi tentang pengelompokkan kelinci berdasarkan jenis-jenisnya (Ras kelinci) dan informasi yang berhubungan dengan kelinci.

Ruang Lingkup
Untuk lebih memfokuskan pada masalah-masalah yang akan dibahas pada tugas akhir ini, diberikan batasan-batasan masalah adalah sebagai berikut:
 
	Informasi sejarah kelinci

Informasi seluruh ras kelinci
Informasi kelinci per ras 
	Informasi artikel yang berhubungan dengan kelinci dengan kategori antara lain:

	Tips-tips memelihara kelinci

Manfaat kelinci
	Berita tentang kelinci 
	Informasi penyakit kelinci
	Informasi makanan kelinci
	Fasilitas forum diskusi atau konsultasi

Pencarian data tentang kelinci
Tampilan counter pengunjung web

Pembahasan diatas diharapkan mampu memberikan informasi kepada pengguna informasi dengan cara cepat, akurat dan dapat dipercaya serta dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.

Tujuan
Tujuan dari penulisan skripsi ini, antara lain:
	Membangun sistem informasi ras kelinci berbasis web
	Memberikan informasi dan memperkenalkan ras kelinci kepada masyarakat luas, khususnya pecinta kelinci.

Menambah wawasan tentang informasi kelinci
Mempermudah pencarian data tentang apa saja yang berhubungan dengan kelinci. 

