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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Ayam pedaging (broiler) ini adalah salah satu dari banyak spesies unggas 

yang dirawat dan dibesarkan di rumah tangga, terutama di pedesaan. Selain itu, 

ayam pedaging juga merupakan salah satu jenis unggas yang paling diminati 

di bidang pertanian. Hal ini dikarenakan beternak broiler tidak hanya 

menyenangkan, tetapi juga menguntungkan dari segi profit atau bisnis. Dalam 

beternak ayam, peternak dan masyarakat sering menjumpai berbagai penyakit 

yang menyerang ayam. Timbulnya penyakit dapat diamati berdasarkan gejala 

fisik yang terjadi pada ayam. Kegagalan mengambil tindakan segera bisa 

berakibat buruk bagi ayam itu sendiri. 

Ada beberapa faktor yang menghambat dalam budidaya ayam, salah 

satunya adalah mudah terserang penyakit yang mengakibatkan peternak 

mengalami kerugian materi. Para peternak sebenarnya mengetahui jika 

ternaknya terserang penyakit, tetapi peternak tidak paham penyakit apa yang 

sedang menyerang ternaknya dan bagaimana cara mengobati terutama peternak 

yang awam. Jadi, dibutuhkan seorang penyuluh atau dokter hewan yang turun 

ke lapangan Namun karena keterbatasan waktu dan kurangnya tenaga ahli, 

masih terdapat kendala lebih lanjut dalam pemanfaatan jasa peternakan ayam 

oleh peternak dan masyarakat. Untuk mengatasi masalah tersebut maka 

diperlukan suatu sistem untuk membantu para peternak ayam dengan metode 

yang dapat mentransfer keahliannya ke dalam sebuah komputer agar komputer 

tersebut dapat bekerja sebagai seorang yang ahli dalam masalah tersebut 

Dari alasan di atas, dengan pesatnya perkembangan teknologi saat 

ini,maka di butuhkan aplikasi sistem pakar berbasis website yang bersifat 

multy user sehingga dapat digunakan oleh banyak pengguna. Kelebihan dari 

sistem pakar ini adalah kemampuan memeberikan penjelasan jenis penyakit 

dan solusinya. Perangkat lunak (sistem pakar) berupa program untuk 

mendiagnosa penyakit yang menyerang ternak ayam dan cara pengobatannya. 
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Berdasarkan yang penulis lakukan di atas, maka tujuan disertasi ini 

adalah membuat aplikasi sistem profesional yang dapat digunakan untuk 

mendiagnosis penyakit pada ayam dan menunjang para peternak. Oleh karena 

itu penulis tertarik untuk memberikan judul ini “Aplikasi Sistem Pakar 

Diagnosis Penyakit Pada Pernapasan Ayam Broiler Dengan Menggunakan 

Metode Forward Chaining Berbasis Website.” 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengidentifikasi 

masalah,yaitu: 

1. Minimnya tenaga ahli untuk para peternak berkonsultasi 

2. Kurangnya pengetahuan peternak  tentang penyakit pada ayam 

pedaging (broiler). 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian  tentang pembuatan aplikasi dari sistem pakar 

diagnosa penyakit pada ayam adalah sebagai berikut: 

1. Membuat aplikasi sebagai pengganti pakar/ahli penyakit ayam 

pedaging/broiler. 

2. Untuk memudahkan para peternak ayam pedaging atau broiler 

dalam mengetahui jenis penyakit  pernafasan yang menyerang 

pada ayam broiler. 

1.4. Batasan Masalah 

Masalah yang ditimbulkan suatu penyakit sangat luas dan beragam 

karena banyak sekali faktor-faktor luar dan dalam yang mempengaruhinya, 

agar pembahasan dalam laporan ini lebih terarah maka penulis melakukan 

pembatasan-pembatasan seperti dibawah ini : 

1. Aplikasi ini berfokus pada identifikasi penyakit pernapasan ayam  

broiler berdasarkan gejala- gejala yang terlihat. 

2. Metode inferensi sistem pakar yang dipakai adalah forward 

chaining. 

1.5. Manfaat 

Manfaat yag hendak penulis capai dari perancangan ini adalah: 
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1. Bagi penulis; 

a. Dapat mengimplementasikan ilmu yang didapatkan pada 

perkuliahan untuk menyelesaikan skripsi 

2. Bagi peternak; 

a. Dapat membantu pakar/ahli untuk memberika informasi 

mengenai jenis-jenis penyakit pada pernafasan ayam broiler, 

cara mencegah dan mengobatinya. 

b. Bermanfaat untuk peternak yang ingin mengetahui tentang 

hasil diagnosa penyakit beserta keterangan dan solusi dengan 

mudah dan cepat. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan laporan skripsi ini terdiri dari empat bab, 

dengan rincian sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Merupakan bagian kesatu dari laporan ini. Pada bagian ini akan dibahas 

latar belakang masalah, Identifikasi masalah, tujuan penelitian, batasan 

masalah, manfaat dan sistematika penulisan. 

BAB II STUDI PUSTAKA 

Merupakan bagian kedua dari laporan ini,pada bagian ini akan dibahas, 

kajian keislaman yang berkaitan dengan penelitian, konsep/teori yang 

berkaitan dengan penelitian. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang urain implementasi algoritma/ metode yang 

digunakan. Teknik akuisisi data, alat penelitian, lokasi dan fasilitas penelitian, 

rencana dan agenda penelitian. 

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

  Pada bab ini membahas tentang penjelasan penyelesain masalah 

terkait penelitian dan tahapan-tahapan pembuatan aplikasi 

BAB V PENUTUP 

 Pada bab ini membahas hasil akhir dari laporan skripsi yaitu berupa 

kesimpulan dan saran. 


