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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Domba merupakan hewan ternak yang banyak memberikan manfaat, seperti 

daging, susu, dan kulit. Domba yang sehat akan menghasilkan daging, susu, dan 

kulit yang berkualitas tinggi. Sedangkan domba yang sedang sakit memiliki daging, 

susu dan kulit yang berkualitas rendah. Terdapat beberapa jenis penyakit kulit yang 

terdapat pada domba diantaranya: radang pusar, cacar mulut, parasit cacing mata 

kudis (Scabies), dermatitis pneumonia, radang kelenjar susu (Mastitis). 

Salah satu faktor yang mengakibatkan ternak domba mudah terserang 

penyakit adalah stres. Stres dikarenakan kepadatan jumlah populasi ternak yang 

ditempatkan dalam satu kandang, kandang kotor, ataupun kualitas pakan yang 

rendah. Penyakit kulit dapat mengganggu pertumbuhan domba dan jika di biarkan 

dapat membunuh domba. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis pada salah satu 

peternakan domba yang ada di daerah Sukabumi, dapat diketahui bahwa domba 

yang terkena penyakit kulit yang berada di Sukabumi lebih dari 10 ekor dalam 1 

minggu, mulai dari peternakan besar maupun peternakan kecil. Wawancara juga 

bertujuan untuk menentukan jumlah pakar yang ada di Sukabumi, wawancara ini 

dilakukan dengan cara mendatangi peternakan besar maupun peternakan kecil 

dengan melakukan tanya jawab kepada para peternak. Berdasarkan hasil 

wawancara hanya terdapat satu orang yang bisa dibilang pakar dalam mengobati 

penyakit kulit pada domba. Peternak kecil biasanya mengobati domba sesuai 

dengan pengalaman yang mereka ketahui dan menggunakan pengobatan tradisonal 

seperti tumbuhan, sedangkan peternak besar biasanya meminta bantuan kepada 

pakar untuk mengobati domba yang terkena penyakit kulit, tentunya itu bukanlah 

perbandingan yang seimbang. Para peternak setidaknya harus memiliki referensi 

untuk mengetahui gejala awal untuk menangani penyakit-penyakit kulit yang ada 

pada domba, sehingga mereka tidak perlu bergantung kepada tenaga ahli yang ada.  
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Salah satu cara untuk menangani masalah tersebut adalah dengan adanya 

website konsultasi untuk mengetahui jenis penyakit kulit pada domba. Proses 

konsultasi melalui dokter dapat dilakukan dengan cara menghubungi dokter hewan 

secara langsung namun dengan minimnya jumlah dokter maka proses ini akan 

kurang efektif.  

Perkembangan teknologi informasi, memungkinkan dibuatnya suatu 

website yang berbasis pada pengetahuan pakar. Sehingga para petani atau 

masyarakat awam dapat berkonsultasi melalui website secara langsung. Website ini 

diharapkan dapat membantu peternak dan masyarakat, dengan adanya website 

konsultasi penyakit kulit pada domba, para peternak dan masyarakat dapat 

mengetahui gejala awal penyakit kulit pada domba tanpa harus memanggil seorang 

ahli, selain itu website konsultasi penyakit kulit pada domba juga dapat digunakan 

dalam jangka panjang. Pakar yang tersedia di daerah pedesaan masih terbatas 

jumlahnya. Teknologi informasi seperti website konsultasi penyakit kulit pada 

domba dapat membantu para peternak dan masyarakat dalam melakukan diagnosa 

awal terhadap penyakit kulit yang menyerang domba.  

Metode yang digunakan untuk mengatasi masalah adalah Metode Naïve 

bayes. Menurut Fauziyah (2012), metode Naïve Bayes Classifier adalah suatu 

classifier probabilistic simple yang berdasarkan pada teorema bayes pada 

umumnya, inferensi Bayes khususnya dengan asumsi independensi yang kuat 

(naïve), Pada prosesnya, Naïve Bayes Classifier mengasumsikan bahwa ada atau 

tidaknya suatu fitur pada suatu kelas tidak berhubungan dengan ada atau tidaknya 

fitur lain di kelas yang sama. Teorema Bayes dikemukakan oleh seorang ilmuan 

pada abad 18 yang bernama Thomas Bayes. Teorema Bayes adalah sebuah 

pendekatan untuk sebuah ketidaktentuan yang diukur dengan probabilitas. Pada 

saat klasifikasi, pendekatan Bayes akan menghasilkan label kategori yang paling 

tinggi probabilitasnya. 
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Dalam penelitian ini penulis akan mencoba membuat sebuah website 

dimanawebsite tersebut dapat diguanakan untuk berkonsultasi mengenai penyakit 

kulityang terdapat pada domba. Sehingga berdasarkan latar belakang yang 

telahdiuraikan, penulis melaksanakan sebuah penelitian yang berjudul “WEBSITE 

KONSULTASI PENYAKIT KULIT PADA DOMBA MENGGUNAKAN 

METODE NAÏVE BAYES STUDI KASUS NIDAJAYA FARM”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasrkan masalah yang ada, penulis mengidentifikasikan beberapa 

masalah sebagai berikut: 

1. Para peternak sebagian besar memiliki pengetahuan yang rendah mengenai 

penyakit kulit yang terdapat pada hewan. 

2. Terbatasnya jumlah tenaga pakar yang tersedia di daerah pedesaan. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari permasalahan yang telah dijabarkan adalah sebagai 

berikut: 

1. Peternak awam dan masyarakat dapat mengidentifikasi penyakit kulit yang 

ada pada hewan tanpa harus menunggu bantuan dari para ahli atau para 

pakar. 

2. Merancang website utuk konsultasi penyakit kulit pada domba 

menggunakan algorima naïve bayes. 

1.4 Batasan Masalah Penelitian 

Batasan masalah yang diambil secara umum dalam pembahasan ini adalah: 

1. Metode yang digunakan adalah metode naïve bayes. 

2. Sesuai sampel data penyakit kulit pada domba yang diperoleh dari dokter 

hewan Kota Sukabumi. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Menambah wawasan bagi pembaca dan juga penulis mengenai metode 

naïve bayes. 

2. Membantu para peternak dan juga masyarakat awam untuk berkonsultasi 

mengenai penyakit kulit pada domba. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Berikut merupakan rencana susunan sistematika penulisan laporan tugas 

akhir yang akan dibuat: 

Sistematika penulisan dari penelitian ini sebagai berikut: 

a. BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis membahas tentang latar belakang mengenai 

penelitian, identifikasi masalah, tujuan dari penelitian, batasan pada 

penelitian dan manfaat dari penelitian. 

b. BAB II STUDI PUSTA 

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang teori-teori yang terkait dengan 

permasalahan yang diambil, dari mulai kajian islam penyakit kulit pada 

domba serta gejala, algoritma naïve bayes. 

c. BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Berisi tentang analisis teori-teori yang digunakan dan bagaimana 

menerjemahkannya kedalam system yang akan dibuat dan membahas 

tentang perancangan kebutuhan sistem. 

d. BAB IV PENYELESAIAN MASLAH  

Berisi tahapan yang lebih detail tentang langkah-langkah penyelesaian 

masalah. 

e. BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisa dan saran-saran untuk 

pengembangan lebih lanjut. 


