
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Manusia saat ini memiliki tingkat kejenuhan atau stres yang tinggi. Sekitar 17,4 

juta manusia di dunia mengalami stress dan depresi. Salah satu cara yang dapat 

mengatasi hal tersebut yaitu dengan memelihara hewan peliharaan. Kucing 

merupakan hewan alternatif yang banyak dijadikan hewan peliharaan karena 

mampu beradaptasi dengan baik dan dapat menjadi teman bagi manusia. Beragam 

jenis kucing yang dipelihara manusia, salah satunya yaitu kucing ras (Anggora, 

Persia) dan kucing dom (kucing kampung). Pemeliharaan hewan seperti kucing 

harus disertai dengan menjaga kesehatannya agar kucing terhindar dari beragam 

jenis penyakit. 

Penyakit kulit kucing adalah satu dari sekian banyak jenis penyakit yang paling 

sering dijumpai oleh pemilik kucing. Penyakit kulit pada kucing dibagi menjadi 3 

yaitu tidak menular, menular ke sesama hewan, dan menular ke manusia. Salah satu 

dari jenis penyakit kulit kucing bahkan ada yang dapat menular dengan cepat pada 

manusia. Jenis penyakit kulit pada kucing memiliki gejala yang hampir mirip 

seperti menggaruk dan bulu rontok. Hal tersebut mengakibatkan kesulitan bagi 

orang awam dalam menentukan penyakit yang diderita kucing. Kesalahan 

pemberian obat dapat memperparah kondisi kucing (Kurniati, dkk, 2017). 

Dokter hewan spesialis kucing di Indonesia mayoritas membuka praktek di 

kota-kota saja. Sehingga tidak jarang para pemilik kucing yang terlambat 

memberikan penanganan pada penyakit kulit sejak awal terjadi. Sistem pakar 

mencoba mencari solusi yang memuaskan sebagaimana yang dilakukan oleh 



seorang pakar, seperti memberikan penjelasan terhadap langkah yang diambil dan 

memberikan alasan atas saran atau kesimpulan yang ditemukannya. Dengan adanya 

sistem pakar ini diharapkan dapat menghasilkan informasi mengenai penyakit kulit 

pada kucing, cara mendiagnosa penyakit kulit pada kucing, serta cara penanganan 

penyakit kulit pada kucing yang harus dilakukan untuk membantu kinerja serta 

ketepatan diagnosis oleh seorang pakar (Larasati, 2016). 

Sistem pakar adalah sebuah perangkat lunak yang telah disisipkan kemampuan 

dari ahli yang bertujuan untuk mengambil keputusan atau memecahkan masalah 

tertentu dengan kemampuan yang sebanding dengan kinerja seorang ahli bahkan 

mampu melebihi kemampuan dari seorang ahli. 

Metode Naive Bayes Classifier merupakan sebuah pengklasifikasian 

probabilistik sederhana yang menghitung sekumpulan probabilitas dengan 

menjumlahkan frekuensi dan kombinasi nilai dari dataset yang diberikan. 

Algoritma mengunakan Teorema Bayes dan mengasumsikan semua atribut 

independen atau tidak saling ketergantungan yang diberikan oleh nilai pada variabel 

kelas. Definisi lain mengatakan Naive Bayes Classifier merupakan 

pengklasifikasian dengan metode probabilitas dan statistik yang dikemukan oleh 

ilmuwan inggris Thomas Bayes, yaitu memprediksi peluang di masa depan 

berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya. Naive Bayes Classifier didasarkan 

pada asumsi penyederhanaan bahwa nilai atribut secara kondisional saling bebas 

jika diberikan nilai output. Dengan kata lain, diberikan nilai output, probabilitas 

mengamati secara bersama adalah produk dari probabilitas individu. Keuntungan 

penggunaan Naive Bayes Classifier adalah bahwa metode ini hanya membutuhkan 

jumlah data pelatihan (Training Data) yang kecil untuk menentukan estimasi 



paremeter yang diperlukan dalam proses pengklasifikasian. Naive Bayes Classifier 

sering bekerja jauh lebih baik dalam kebanyakan situasi dunia nyata yang kompleks 

dari pada yang diharapkan (Setiawan, 2014). 

Berdasarkan uraian permasalahan pada hewan kucing tersebut maka penulis 

tertarik untuk membuat aplikasi sistem pakar untuk melakukan diagnosis penyakit 

kulit pada kucing dengan menerapkan metode Naïve Bayes Classifier. Sistem pakar 

ini diharapkan dapat membantu para pemelihara kucing untuk mengetahui sejak 

dini jenis penyakit pada kucing sebelum melakukan konsultasi dengan dokter 

hewan yang bersangkutan secara langsung. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana 

membuat sistem yang dapat mendiagnosis suatu penyakit agar di dapat hasil 

diagnosis yang dapat dipercaya seperti hasil analisis seorang pakar. 

Perumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana merancang sistem pakar yang dapat membantu dalam hal 

mendiagnosa penyakit kulit pada kucing dengan pedekatan pengetahuan pakar? 

2. Bagaimana membuat sistem pakar diagnosa penyakit kulit pada kucing berbasis 

Web? 

3. Bagaimana menentukan tingkat akurasi sistem dengan pengetahuan seorang 

pakar ? 

 

 

 



1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini, yaitu : 

1. Merancang suatu perangkat lunak yang memiliki kemampuan untuk 

mendiagnosis dan memberikan informasi jenis penyakit kepada pemelihara 

kucing dengan pendekatan sistem pakar. 

2. Menerapkan metode Naive Bayes Classifier pada aplikasi sistem pakar untuk 

identifikasi penyakit  kulit pada kucing. 

3. Sistem pakar yang dirancang  diharapkan dapat membantu pengguna untuk 

mengetahui jenis penyakit kulit pada kucing sejak awal, sebelum melakukan 

konsultasi ke dokter hewan yang bersangkutan secara langsung . 

 

1.4 Batasan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka dalam penelitian ini dibatasi pada :  

1. Hanya mendiagnosa penyakit kulit pada kucing seperti Ringworm, 

Sporotrichosis, Stud Tail, Scabies, Eosinophilic Granuloma, Alergic 

Dermatitis, Feline Acne, Kutu Lice, Abcess dan Pemphigus. 

2. Pembuatan sistem pakar ini menggunakan metode Naive Bayes Classifier yang 

mengacu pada sistem tersebut.  

3. Penelitian ini dikonsultasikan oleh seorang pakar hewan yaitu drh. Rr. Hindrati 

yang merupakan praktisi di klinik bersama wilayah Way Halim, Bandar 

Lampung. 

4. Aplikasi berjalan pada Platform Web. 

 

 



1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang di dapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Memberikan informasi sebagai diagnosa awal hewan kucing mengenai jenis 

penyakit yang diderita.   

2. Menambah wawasan bagi penulis mengenai metode Naive Bayes Classifier 

yang akan digunakan dalam sistem pakar. 

Dapat dijadikan sebagai wawasan atau pengetahuan untuk dikembangkan lebih 
lanjut, serta referensi tehadap penelitian yang sejenis. 


