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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Tingkat Negara maju dan berkembang di suatu Negara dapat dinilai dengan 

beberapa indikator, salah satunya adalah angka harapan hidup yang beberapa 

direpresentasikan dalam baiknya kesehatan dan taraf ekonomi di suatu Negara. 

Tingkat kesehatan suatu lingkungan dapat di pengaruhi oleh beberapa faktor, 

diataranya lingkungan bersih dan asupan makanan yang baik. Lingkungan yang 

bersih yaitu daerah yang tertata indah serta terhindar dari suatu wabah penyakit. 

Menurut peraturan menteri pertanian nomor 61 tahun 2015, daerah 

dikatakan terjangkit wabah penyakit apabila muncul kejadian penyakit luar biasa 

yang dapat berupa timbulnya suatu penyakit menular baru di suatu wilayah atau 

kenaikan kasus penyakit menular mendadak yang dikategorikan sebagai bencana 

non alam. Salah satu penyakit menular yaitu anthrax atau radang limpa adalah 

penyakit yang disebabkan oleh kuman Bacillus anthracis, dapat menyerang semua 

hewan berdarah panas termasuk unggas dan manusia (Kementerian Pertanian, 

2016). 

Menurut hasil investigasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia 

melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), tahun 

2017 terjangkit penyakit menular anthrax di Kabupaten Kulonprogo pada 16 orang 

menderita penyakit anthrax tipe kulit dimana 15 orang dinyatakan sembuh dan 1 
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orang meninggal dunia. Selain itu 1 sapi dan 14 ekor kambing juga dinyatakan 

terkena penyakit tesebut. 

Adapun langkah yang ditempuh oleh Kementerian Pertanian yaitu 

membentuk tim penanggulangan wabah penyakit anthrax, pembentukan posko, 

melakukan pemberantasan hewan terjangkit, melakukan pengobatan antibiotika, 

melakukan penyemprotan desinfektan di lokasi yang terjangkit penyakit anthrax, 

vaksinasi pada hewan terjangkit, pemusnahan sisa daging hewan tertular, 

penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu diperlukan suatu sistem 

dalam menentukan diagnosis penyakit anthrax agar tidak menular dan cepat 

ditangani oleh ahli. 

Dalam melakukan diagnosis terhadap penyakit anthrax, sistem 

menggunakan metode rule based reasoning (RBR) merupakan metode penentuan 

solusi dari suatu permasalahan dengan menggunaan aturan-aturan yang ada, 

menggunakan metode certainty factor (CF). Dengan sistem tersebut diharapkan 

dapat memudahkan tenaga medis dalam mendiagnosis hewan berdarah panas yang 

terjangkit penyakit anthrax dengan tingkat keparahan tertentu sehingga dapat 

melakukan tindakan cepat untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya penyakit 

anthrax. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan fenomena kejadian penyakit anthrax pada hewan, maka 

dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, diantaranya : 

1. Bagaimana menganalisis dan merancang model untuk diagnosis penyakit 

anthrax pada hewan. 
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2. Bagaimana membangun knowledge base system yang dapat mengakomodasi 

proses diagnosis penyakit anthrax pada hewan dengan metode certainty factor. 

3. Bagaimana membangun sistem dengan metode certainty factor untuk 

mendiagnosis penyakit anthrax pada hewan. 

4. Bagaimana membangun sistem yang dapat menghasilkan nilai certainty factor 

yang sesuai dengan perhitungan manual. 

1.3 Ruang Lingkup 

Dari penelitian ini, penulis membatasi permasalahannya sebagai berikut: 

1. Data penelitian primer diambil dari Balai Besar Veteriner Wates. 

2. Aplikasi ini dibangun berbasis website menggunakan framework yii basic versi 

2.0. 

3. Aplikasi ini dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman php dan 

database PostgreSQL. 

4. Aplikasi di peruntukan bagi tenaga medis / operator di bidang kesehatan hewan. 

5. Pakar adalah dokter hewan yang bekerja di Balai Besar Veteriner Wates yaitu 

drh. Agustianti. 

6. Obyek penelitian adalah hewan berdarah panas yaitu semua mamalia seperti 

kambing, sapi, kuda, kerbau, babi. 

7. Tingkat keparahan penyakit antrax meliputi per akut, akut, sub akut, kronis. 

8. Gejala yang digunakan untuk diagnosis penyakit anthrax pada hewan sejumlah 

21 gejala. 

9. Gejala yang digunakan pada penelitian ini adalah gejala klinis pada penderita 

penyakit anthrax. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian tentang Sistem Pakar Diagnosis Penyakit 

Anthrax pada Hewan dengan Metode Certainty Factor sebagai berikut : 

1. Model sistem pakar menggunakan metode certainty factor untuk diagnosis 

penyakit anthrax pada hewan. 

2. Membangun knowledge base system yang dapat mengakomodasi diagnosis 

penyakit anthrax pada hewan menggunakan metode certainty factor. 

3. Sistem pakar untuk diagnosis penyakit anthrax pada hewan. 

4. Menghasilkan kesesuaian perhitungan nilai certainty factor sistem dengan 

perhitungan manual. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari implementasi sistem pakar diagnosis penyakit anthrax 

diharapkan mampu mempercepat proses diagnosis penyakit anthrax berdasarkan 

tingkat keparahan pada penderita hewan berdarah panas. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada 

penelitian ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang 

merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi.  Adapun  sistematika 

penulisannya adalah sebagai berikut : 

BAB I : Pendahuluan 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang 

lingkup, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 
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BAB II : Tinjauan Pustaka dan Dasar Teori 

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang dijadikan acuan primer dalam penelitian ini 

serta landasan teori dari permasalahan yang diambil, juga landasan teori dari 

perangkat lunak dan bahasa pemrograman yang digunakan. 

BAB III : Metode Penelitian 

Bab ini menjelaskan bahan atau data yang digunakan, peralatan yang dibutuhkan 

dalam penelitian, prosedur dan proses pengumpulan data serta berisi analisis 

kebutuhan sistem seperti kebutuhan fungsional dan non fungsional sistem, use case 

diagram, sequence diagram, class diagram, serta desain antar muka aplikasi. 

BAB IV : Implementasi dan Pembahasan 

Bab ini membahas mengenai implementasi program (potongan program pokok) 

sesuai algoritma yang dirancang, hasil ujicoba program dengan menggunakan 

kuisioner, pencocokan dengan perhitungan manual serta pembahasan tentang hasil 

pengujian. 

BAB V : Penutup 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran mengenai penelitian yang telah dilakukan. 


