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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kucing adalah salah satu hewan yang popular di kalangan masyarakat, 

bentuk fisik yang lucu dan tingkah yang menggemaskan merupakan salah satu 

alasan yang membuat banyak orang menyukai hewan peliharaan yang satu ini. 

Kepopulerannya membuat jumlah peminat kucing di Indonesia sangatlah besar, 

namun hal ini tidak diimbangi dengan pengetahuan pemeliharanya dan ketersediaan 

dokter hewan yang mencukupi. 

Di sisi lain, kemajuan teknologi komputer saat ini dapat dimanfaatkan untuk 

mengatasi masalah ketersediaan dokter hewan tersebut yaitu dengan cara 

mengembangkan sistem pakar agar pemelihara kucing yang tidak mengetahui 

tentang penyakit pada kucing dapat mendeteksi sedini mungkin penyakit yang 

diderita pada kucing serta mengetahui cara penanganannya. 

Berdasarkan latar permasalahan di atas, maka dalam laporan tugas akhir ini, 

penulis akan memberikan judul yaitu “PENERAPAN ALGORITMA C45 UNTUK 

DIAGNOSA PENYAKIT PADA KUCING”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam tugas akhir ini 

sebagai berikut :  

a. Bagaimana merancang suatu sistem pakar berbasis web guna membantu 

user agar dapat mengetahui informasi tentang penyakit pada kucing dan cara 

penanganan penyakit yang disarankan ?  

b. Penerapan algoritma C.45 untuk diagnosa penyakit pada kucing. 

 

1.3. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam tugas akhir adalah sebagai berikut :  

a. Sistem pakar diagnosis penyakit kucing yang dibuat hanya berorientasi pada 

penyakit kucing yaitu penyakit Belekan, Flu Kucing (penyakit saluran atas 

pernafasan), Pneumonia atau radang paru (penyakit saluran bawah 
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pernafasan), Diare, Cacingan,  Ring Worm, Scabies, Eosinophilic 

Granuloma (Borok yang disebabkan alergi / kutu), Otitis, Distemper atau 

Feline Panleukopenia Virus (FPV), FUS (Feline Urologic Syndrome) atau 

susah kencing. 

b. Algoritma yang digunakan dalam penelitian adalah C.45.  

c. Jenis kucing yang akan diteliti adalah semua jenis kucing baik ras dan  

domestik. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan maka tujuan yang akan dicapai 

dalam penelitian ini adalah : 

a. Menghasilkan suatu sistem pakar untuk mendiagnosis penyakit 

kucing. 

b. Menyediakan sarana konsultasi untuk mendiagnosa penyakit kucing yang 

dapat diakses melalui media internet. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

1.5.1. Bagi Masyarakat 

a. Mempermudah masyarakat terutama pecinta kucing mengetahui 

informasi tentang penyakit kucing dan cara penanganannya. 

1.5.2. Bagi Penulis 

a. Merupakan sarana praktis bagi mahasiswa dalam menerapkan ilmu 

yang telah diperoleh selama perkuliahan. 

b. Dapat menghasilkan aplikasi yang tidak hanya bermanfaat bagi penulis, 

tetapi bagi pengguna yang menggunakan aplikasi tersebut. 

c. Merupakan salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Komputer pada 

Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Muria 

Kudus. 

1.5.3. Bagi Akademik 

a. Mengetahui kemampuan mahasiswa menerapkan teori yang diperoleh 

di bangku perkuliahan dengan kenyataan sesungguhnya, sehingga dapat 

digunakan sebagai bahan evaluasi akademik. 
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b. Dapat dijadikan pembanding atau literatur penyusunan skripsi di masa 

yang akan datang serta menambah referensi perpustakaan untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan. 

1.5.4. Bagi Pengembang Ilmu Pengetahuan Teknologi 

Memberikan sumbangan bagi kemajuan pendidikan di Indonesia dalam 

memanfaatkan teknologi informasi. 
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