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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Produksi peternakan Ayam Broiler dewasa ini berkembang sangat pesat 

seiring dengan semakin meningkatnya permintaan pasar terhadap Ayam 

Broiler. Ayam Broiler merupakan salah satu sumber protein hewani yang 

banyak dikonsumsi oleh masyarakat.  Ayam Broiler memiliki pertumbuhan 

daging yang cepat dalam waktu relatif singkat. Kemudahan dalam hal 

perawatan Ayam Broiler juga mudah untuk dibudidayakan,  sehingga banyak 

orang tertarik pada budidaya Ayam Broiler.  

Salah satu faktor yang menjadi penghambat dalam budidaya Ayam  

Broiler adalah mudahnya terserang penyakit pada Ayam Broiler. Ketidak 

tahuan orang awam terhadap gejala dan diagnosa penyakit ayam membuat 

ayam mudah terkena penyakit dan dapat berakibat kematian pada ayam 

tersebut. Penanganan yang tepat dan cepat dapat menghilangkan atau 

mengurangi dampak dari penyakit pada Ayam Broiler. 

Sistem pendukung keputusan merupakan suatu alternatif  sistem yang 

interaktif guna membantu mengambil keputusan melalui penggunaan data 

dan model-model keputusan untuk memecahkan masalah yang bersifat semi 

terstruktur maupun yang tidak terstruktur (Haniif, 2007). 

Sistem pendukung keputusan diharapkan dapat menjadi acuan bagi 

orang yang ingin belajar mengenai Ayam Broiler sehingga tahu bagaimana 
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cara mengidentifikasi hama dan penyakit Ayam Broiler tanpa harus bertanya 

pada seorang pakar agar memperoleh produksi secara maksimal. 

Berdasarkan  latar belakang diatas, diusulkan untuk merancang sistem 

pendukung keputusan yang dapat mendiagnosis penyakit pada Ayam Broiler 

dengan judul “Sistem pendukung keputusan Untuk Mendiagnosa Penyakit 

Pada Ayam Broiler Dengan Metode Simple Additive Weighting”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas 

maka penulis merumuskan perumusan masalah “Bagaimana merancang dan 

membangun sebuah sistem pendukung keputusan penyakit Ayam Broiler agar 

dapat membantu proses penentuan penyakit Ayam Broiler secara tepat dan 

akurat.” 

1.3 Batasan Masalah 

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya 

penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah supaya penelitian tersebut 

lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian 

akan  tercapai. Perancang aplikasi pendeteksi penyakit pada Ayam Broiler ini 

batasan masalahnya adalah sebagai berikut : 

1. Sistem ini dibuat untuk mendeteksi penyakit pada Ayam Broiler 

dengan metode Simple Additive Weighting. 

2. Tingkat keakuratan dan kecepatan informasi yang dihasilkan 

disesuaikan dengan data input dari user dan data yang tersimpan dalam 

 sistem serta spesifikasi dari perangkat komputer yang digunakan. 
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3. Penyakit yang diteliti adalah penyakit yang sering menyerang Ayam 

Broiler, yaitu : Aspergillus spp, Tetelo / Newcastle Disease (ND), 

Infectious Bursal Disease ( IBD / Gumboro) dan Cronic Respiratory 

Disease. 

4. Kriteria penyakit yang ditetili adalah krtiteria yang tampak dari luar, 

yaitu : nafsu makan, minum, nafas, diare, lendir, mata, kejang, suhu. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai penulis berdasarkan rumusan masalah yang 

telah  diuraikan sebelumnya :  

1.  Menghasilkan suatu aplikasi pengembangan sistem pendukung 

keputusan berbasis web untuk mengetahui jenis penyakit pada 

Ayam Broiler dengan menggunakan metode Simple Additive 

Weighting. 

2. Memberikan kemudahan bagi orang awam untuk mendeteksi 

penyakit pada Ayam Broiler. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penilitian di bagi menjadi tiga, yaitu : 

1.  Secara Umum 

Memudahkan user mendeteksi penyakit Ayam Broiler. 

2.  Masyarakat 

Memberikan gambaran pengembangan sistem informasi pendeteksi 

penyakit pada Ayam Broiler lebih dini. 
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3.  Penulis  

Mengimplementasikan ilmu yang sudah dipelajari di perkuliahan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran mengenai laporan yang akan dibuat, 

adapun sistematika penulisan laporan sebagai berikut : 

BAB  I   PENDAHULUAN 

Pada bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

 BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

 Memuat tentang pengertian dan penjelasan mengenai teori - teori 

yang mendasari perancangan dan pembuatan sistem pendukung 

keputusan Untuk Mendiagnosa Penyakit Pada Ayam Broiler. 

 BAB III  METODE PENELITIAN 

Membahas langkah proses perancangan dan pembuatan sistem 

pendukung keputusan Untuk Mendiagnosa Penyakit Pada Ayam 

Broiler. 

 BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisi hasil pembahasan dan pengujian dari perancangan dan 

pembuatan sistem pendukung keputusan Untuk Mendiagnosa 

Penyakit Pada Ayam Broiler. 

 BAB V PENUTUP  

Berisi kesimpulan serta saran – saran dari hasil penelitian. 


