
1 
  

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Kesehatan merupakan faktor yang sangat penting bagi kehidupan 

makhluk hidup. Tidak hanya  manusia, kesehatan juga sangat penting bagi 

hewan. Salah satu faktor pendorong kesehatan adalah gizi yang baik. Salah satu 

senyawa yang memiliki kadar gizi yang baik adalah daging sapi. Akan tetapi 

seiring berkembangnya jaman berdasarkan faktor ekonomi, masyarakat lebih 

memilih untuk mengkonsumsi daging ayam karena harganya relatif lebih murah 

dan terjangkau untuk semua kalangan. 

Dalam suatu peternakan ayam, banyak penyakit yang disebabkan akibat 

cuaca yang tidak menentu, baik yang berasal dari virus, bakteri atau jamur. 

Terutama peternakan dengan skala menengah keatas. Hal ini dapat menjadi 

hambatan atau kendala terutama yang berasal dari penyakit menular. Oleh 

sebab itu, penanganan ternak dari berbagai penyakit menjadi prioritas utama 

bagi peternak agar dapat menghasilkan ayam yang berkualitas. Akan tetapi, 

karena kurangnya informasi dan pengetahuan tentang penyakit ayam, apabila 

dalam suatu peternakan terdapat ayam yang sakit peternak hanya 

memperkirakan apa penyakit yang diderita ayam berdasarkan gejala-gejala yang 

ditimbulkan sehingga dapat mengakibatkan kesalahan diagnosa dan 

pengobatannya. Hal ini dikarenakan mahalnya biaya untuk pergi kedokter 

hewan yang merupakan seorang pakar.  Oleh sebab itu, diperlukan suatu sistem 

atau aplikasi yang dapat digunakan untuk menghimpun data pengetahuan 

seorang ahli penyakit ayam dalam hal ini adalah dokter hewan. 
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Berdasarkan permasalahan yang ada maka penulis mendapatkan ide 

untuk merancang dan membangun sebuah aplikasi sistem pakar berbasis web 

untuk mendiagnosa dan penanganan jenis penyakit pada ternak ayam dengan 

menggunakan metode forward chaining. Pada sistem pakar ini sistem akan 

bertindak layaknya seorang pakar dengan mendiagnosa berdasarkan gejala-

gejala yang ditumbulkan. 

Dengan adanya aplikasi sistem pakar ini diharapkan dapat membantu 

masyarakat khususnya peternak ayam dalam mengidentifikasi penyakit ayam 

dan bagaimana cara penanganannya. 

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian yang telah dirangkai dalam latar belakang masalah 

diatas, maka perumusan masalah pada program ini adalah bagaimana 

menciptakan sebuah sistem pakar berbasis web untuk mendiagnosa dan 

penanganan jenis penyakit pada ternak ayam. 

 

C. BATASAN MASALAH 

Agar permasalahan tidak terlalu meluas maka diperlukan batasan 

masalah sebagai berikut: 

1. Penyakit ayam yang dibahas adalah jenis penyakit yang disebabkan oleh 

virus, jamur, bakteri, dan cacing. 

2. Jenis ayam yang digunakan untuk mengidentifikasi yaitu meliputi ayam 

pedaging, ayam petelur, ayam hias, dan ayam sabung. 

3. Sistem yang dibangun berbasis web. 
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4. Data yang diolah yaitu data penyakit dan data gejala. 

5. Menggunakan metode inferensi forward chaining untuk mengetahui 

langkah gejala yang ditimbulkan sebelum didiagnosa. 
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