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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Peternak merupakan salah satu profesi yang bisa berpeluang mendapat 

keuntungan besar, banyak yang terjun didunia peternakan untuk mencapai 

kesuksesan menjadi pengusaha ternak, salah satunya yaitu peternak sapi, ternak sapi 

ada beberapa jenis yaitu ternak sapi perah dan ternak sapi potong. Ternak sapi 

potong memiliki nilai finansial yang tinggi dan signifikan dalam kehidupan. Jumlah 

populasi sapi (daging sapi dan sapi perah) di Indonesia adalah 15,4 juta ekor. 

Perkembangan populasi sapi pedaging selama tahun 2003–2011 mencapai 5,33% 

setiap tahun atau meningkat normal 655,5 ribu ekor setiap tahun (Dinas Agribisnis 

BPS, 2011).  

Ada beberapa persamaan untuk menghitung berat sapi, khususnya rumus 

Schoorl dan rumus modifikasi (Abidin, 2008), yang keduanya memerlukan data 

yang diidentifikasi dengan lingkar dada dan panjang tubuh (Paputungan, dkk., 

2013). Untuk mendapatkan kualitas lingkar dada dan panjang badan, penting untuk 

mengukur secara fisik, namun di lapangan hal itu terjadi begitu saja, hal ini tidak 

sulit untuk dilakukan mengingat sulitnya sapi untuk dibentuk. tetap selama 

estimasi. Untuk itu diperlukan suatu cara dan alat yang dapat mengukur lingkar 

dada dan panjang badan secara alami. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa 

tidak ada alat yang membumi dan tepat untuk menghitung lingkar dada, panjang 

badan dan berat sapi perah. Berawal dari permasalahan tersebut, muncul pemikiran 

untuk membuat sebuah alat untuk menghitung berat sapi dengan cara yang 

bermanfaat dan tepat. 

Dalam penilitian ini bertujuan untuk membuat sebuah sistem pengolahan citra 

digital menggunakan perangkat android untuk menentukan bobot sapi secara 

mudah dengan menggunakan algoritma deteksi tepi canny untuk menentukan 

ukuran lingkar dada dan panjang pada tubuh sapi yang nantinya akan di hitung 

menggunakan rumus schrool untuk menentukan bobot sapi tersebut. Sistem 

pengolahan citra digital untuk menetukan bobot sapi ini nantinya akan 
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mempermudah penjual ataupun pembeli yang akan menghitung bobot sapi dengan 

mudah dan praktis.    

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang yang ada maka dapat dibuat suatu rumusan 

masalah yaitu bagaimana merancang sebuah Aplikasi Pengolahan Citra Digital 

Menentukan Bobot Sapi Menggunakan Metode Titik Berat Berbasis Android ? 

1.3. Batasan Masalah 

Pada penyusunan proposal skripsi ini yang berjudul “Aplikasi Pengolahan 

Citra Digital Menentukan Bobot Sapi Menggunakan Metode Titik Berat Berbasis 

Android”, diperlukan batasan-batasan untuk membatsi ruang lingkup, antara lain: 

1. Aplikasi hanya berisi hasil perhitungan ukuran dan bobot sapi. 

2. Data yang di masukkan user adalah jenis sapi potong. 

3. Foto sapi dari arah samping dengan jarak kurang lebih 1,5 meter. 

4. Foto sapi akan di ekstraksi dengan deteksi tepi dan dikonversikan dari 

piksel menjadi cm untuk menetukan panjang badan dan lingkar dada. 

1.4. Tujuan 

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas maka tujuan yang akan di hasilkan 

dari penelitian ini adalah: 

1. Sebagai alat penghitung bobot sapi untuk para penjualan sapi agar lebih 

efektif dan efisien. 

2. Memberikan kemudahan menentukan bobot sapi. 

3. Menghasilkan nilai ukuran dan bobot sapi. 

1.5. Manfaat 

Manfaat yang dapat diberikan dari Aplikasi Pengolahan Citra Digital 

Menentukan Bobot Sapi Menggunakan Metode Titik Berat Berbasis Android 

adalah dapat membantu pengguna dalam melakukan Penghitungan bobot sapi. 

1.2.1. Bagi penulis 

1. Sebagai sarana latihan untuk mahasiswa dalam menerapkan 

ilmu yang telah di peroleh selama perkuliahan. 

2. Mengasah pikiran supaya dapat menciptakan sistem yang dapat 
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bermanfaat sesuai kebutuhan. 

3. Menambah pengetahuan baru tentang penghitungan bobot 

sapi yang memafaatkan Android. 

1.2.2. Bagi pengguna 

Manfaat yang dapat diberikan dari Sistem pendukung 

keputusan ini pemilihan Aplikasi Pengolahan Citra Digital 

Menentukan Bobot Sapi Menggunakan Metode Titik Berat 

Berbasis Android dapat memberikan kemudahan para peternak 

sapi untuk menghitung bobot sapi. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan bertujuan untuk mempermudah pemahaman dan 

penelaahan penelitian. Dalam laporan penelitian ini, sistematika penulisan terdiri 

atas lima bab, masing- masing uraian yang secara garis besar dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 
 

Dalam bab ini merupakan pendahuluan yang materinya sebagian 

besar menyempurnakan usulan penelitian yang berisikan tentang 

latar belakang masalah , perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
 

Dalam bab ini menguraikan teori-teori yang digunakan dalam 

merancang analisis, data, penulisan serta perangkat yang dibangun 

sebagai dasar penulisan skripsi. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
 

Dalam bab ini berisikan tentang pengembangan metodologi tentang 

analisis perancangan aplikasi pengolahan citra digital menentukan 
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bobot sapi menggunakan metode titik berat berbasis android . 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

Dalam bab ini menjelesakan tentang bentuk implementasi aplikasi 

pengolahan citra digital menentukan bobot sapi beserta pembahasan 

dan pengujian sistem. 

BAB V PENUTUP 
 

Berisikan tentang kesimpulan dari serangkaian pembahasan skripsi 

berdasarkan analisis yag telah dilakukan serta saran-saran untuk 

memperbaiki kelemahan aplikasi tersebut. 

  


