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ABSTRAKSI 

 Di zaman sekarang ini teknologi memberi dampak yang penting dalam bidang 
peternakan.peranan teknologi akan memberi informasi kepada masyarakat secara tepat dan 
akurat yang akan mempermudah pekerjaan peternak dari segi informasi.peterna k dapat 
mengetahui penyakit yang di derita oleh sapi dan tahu solisi yang akan dilakukan sebelum 
memanggil mantri sapi 

 Sistem informasi yang digunakan yaitu penentuan penyakit hewan sapi dengan 
metode saw (simple additive weighting) menggunakan informasi dengan berbasis web supaya 
peternak sapi dapat mengetahui bagaimana cara beternak sapi yang baik dan benar 

 Penentuan penyakit sapi ini dilakukan dengan memasukan ciri-ciri yang di alami oleh 
sapi yang akan diketahui hasilnya apa yang diderita oleh sapi tersebut sebelum 
menanggulanginya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

 Peternak sapi dapat menentukan 
penyakit pada hewan sapi supaya dapat 
menanggulaninya sebelum memanggil 
mantri sapi karena hewan sapi memiliki 
banyak manfaat bagi manusia baik 
susu,daging,sampai kotorannya pun dapat 
dimanfaatkan oleh manusia,dengan adanya 
sapi peternak sapi dapat meningkatkan 
taraf hidup mereka,dari semula tidak 
minim susu menjadi minum susu,dari 
semula tidak makan daging sekarang 
makan daging.  

 Perkembangan sapi melalui tahap-
tahap dari lahir(pedet) sampai tua tidak 
berproduksi,usia 1 minggu sampai 8 
minggu itu masih tergantung pada air susu 
induknya ,untuk 8 minggu sampai 48 
minggu itu masa mudanya,untuk 48 
minggu keatas itu masa produksinya 
sampai sapi hampir mati,dan untuk betina 
masa produksi susu sapi itu setelah sapi 
melahirkan karena setelah melahirkan 
maka susu yang dimiliki sapi dapat di 
perah oleh peternak,produksi susu akan 
berakir ketika sapi sudah melahirkan sapi 
sebanyak 5 atau 6 kali melahirkan,setelah 
produksi susunya tidak bagus spi tinggal di 
gemukkan lalu dijual untuk diambil 
dagingnya. .(Rachmad,k,1979) 

Menurut pengamatan penulis di 
Boyolali banyak orang yang bekerja 
sebagai peternak sapi untuk memenuhi 
kebutuhan hidup.di Boyolali masih 
kurangnya akan pengetahuan penyakit 
sapi.di Boyolali masih kurangnya dokter 
sapi.sehingga di Boyolali masih banyak 
masalah tentang kendala dalam beternak 
sapi contohnya membuat sapi–sapi 
tersebut menjadi kurus dagingnya,produksi 
susu sapi tidak dapat diambil susunya,dan 
bisa juga sapi menjadi mati. 

Untuk menyelesaikan permasalahan 
di atas penulis akan membuat suatu 
aplikasi agar dapat menentukan penyakit 
sapi tersebut sesuai gejala-gejala yang 
dialami supaya warga boyolali dapat 
beternak sapi dengan baik dan mengetahui 
solusinya untuk penyakit yang dialami 

sapi-sapi yang diternak oleh masyarakat 
boyolali kususnya dan seluruh indonesia 
umumnya.  

 
TINJAUAN PUSTAKA 

Telaah penelitian yang digunakan 
berasal dari skripsi terdahulu,Telaah telaah 
ini digunakan sebagai bahan perbandingan 
antara penilitian yang sudah dilakukan dan 
yang akan dirancang oleh peneliti. 
Beberapa telaah penelitian terdahulu  
diantaranya : 

Menurut Riyanto (2010)Dalam 
menaggulangi masyarakat kurang mampu  
ini pemerintah akan memberikan bantuan 
beras bulanan kepada keluarga miskin di 
setiap desa diseluruh Indonesia. Metode  
dalam pengambilan keputusan penerima 
beras untuk keluarga miskin (raskin) 
dengan Sistem Pendukung Keputusan 
(SPK). Penelitian ini membangun sebuah 
sistem pendukung keputusan agar 
diketahui siapa saja yang akan 
mendapatkan bantuan beras miskin, Dalam 
perancangan system ini meliputi analisa 
system secara umum dan terperinci.  

MenurutEniyati (2011)sistem 
pendukung keputusan  SAW digunakan 
karena SAW ini  dapat menentukan bobot 
untuk setiap atribut, kemudian dilanjutkan 
dengan proses perankingan yang akan 
mencari alternatif terbaik dari sejumlah 
alternatif, alternatif yang dimaksud adalah 
yang berhak menerima beasiswa 
berdasarkan kriteria  kriteria yang 
ditentukan.Dengan metode perangkingan  

Menurut Setiaji (2012) dalam  
Metode SAW merupakan sistem 
pendukung keputusan dengan 
perengkingan pada setiap atribut. Metode 
SAW didefinisikan sebagai sebuah sistem 
yang mampu memberikan kemampuan 
pemecahan masalah maupun kemampuan 
berkomunikasi untuk perengkingan 
Metode SAW didefinisikan sebagai sebuah 
sistem yang mendukung kerja seorang 
manajer maupun sekelompok manajer 
dalam memecahkan masalah dengan cara 
memberi informasi ataupun usulan menuju 
pada keputusan tertentu. Jadi ini 



merupakan sistem pendukung yang 
berbasis komputer untuk manajemen 
pengambilan keputusan yang berhubungan 
dengan masalah-masalah sesuai dengan 
aspek dari kerja . Dalam jurnal ini memiliki 
suatu kelemahan metode  SAW.yaitu bila 
variabel sama pasti hasilnya sama  

 

METODE 

A.  Perancangan dan Pembuatan 
Perangkat keras yang digunakan 

adalah laptop dengan spesifikasi 
sebagai berikut: 
1.  Prosesor  AMD Dual-Core ,1.33 

GHz 
2.  Hardisk 320 GB  
3.  RAM 1 GB  
4.  Sistem Operasi Windows 7 

Profesional 
Sedangakan untuk perangkat 

lunak yang digunakan sebagai berikut: 
1.  PHP 
2.  Database MySQL 
3.  Adobe.Dreamweaver.CS5.KeyMak

er.2010 
4.  Microsoft office 2007 
5.  Notepad++  
6.  Xampp 

B.  Alur Penelitian 
Dalam pembuatan ini peneliti 

menggunakan alur sebagai berikut: 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
1.  Halaman Utama 

Halaman Utama pada web terdapat 
beberapa menu yaitu home, spk, 
pengetahuan. Berikut layout pada 
halaman home  
 

 
 
2.  Halaman spk 

log in  
log in ini digunakan untuk masuk agar 
di ketahui siapa yang menggunakan 
program ini  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.  Masukkankriteria  

Untuk mengetahui penyakit apa yang 
di alami suatu sapi maka harus 
memasukan gejala -gejala yang 
dialami oleh sapi tersebut 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

4.  Hasil diagnosa  



hasil ini diperoleh setelah kita 
memasukan gejala -gejala yang 
dialami sapi yang sakit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  Print hasil diagnosa  
jika ingin membawa hasil ini kedokter 
hasil diagnosa tadi bisa di print dalam 
kertas, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.  Pengetahuaan tentang penyakit 
pengetahuaan ini berisikan tentang 
beberapa penyakit yang dialami sapi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  pengetahuaan tentang perawatan 
Pengetahuaan ini berisi tetang 
bagaimana cara merawat sapi yang 
baik 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

8.  Pengetahuaan tentang pemberian 
pakan sapi yang baik 
Berikut ini pengetahuan  tentang apa 
dan bagaimana cara memneri pakan 
yang baik  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.  Pengetahuaan tentang solusi penyakit 
Untuk sedikit pengetahuan tentang 
penanganan sebebelom di panggilkan 
oleh dokter  
 

 
 
 
 

Halaman Administrator 
1 Menu edit penyakit  

Menu ini digunakan Oleh 
administrator untuk merubah bagian 
dari spk yang di buat 



 
 

2.  Menu edit kriteria  
Menu ini digunakan untuk 

merubah jumlah kriteria yang akan 
dibutuhkan  

 

 
 
3.  Menu edit pemberiaan nilai masing-

masing kriteria  
Menu ini digunakan untuk 

mengubah masing-masing bobot 
dalam sebuah kriteria 

 

 
. 

 
 
Hasil Penyebaran Kuisioner dan 
Analisis 

Berikut hasil yang diperoleh dari 
angket yang telah diisi oleh Mahasiswa 

dan mahasiswi serta warga kampung desa 
Doyosari Lanjaran Musuk Boyolali  di 
bawah ini : 

Tabel Hasil Pengisian Angket oleh 
Mahasiswa Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 

 

N
o Nama 

Pernyataan 
P
1 

P
2 

P
3 

P
4 

P
5 

P
6 

P
7 

P
8 

P
9 

1 Teguh 
Edi  4 3 3 3 3 4 3 4 3 

2 Erman 
Sofa 3 2 3 3 3 3 3 4 3 

3 Rosalin
a  3 3 2 4 3 4 3 3 3 

4 Etik 
Dwi  3 3 2 3 3 4 4 3 3 

5 Endah 
T 3 3 3 4 3 3 3 4 3 

6 Budi A  3 2 2 3 3 3 3 3 3 
7 Toni A 3 2 2 3 3 4 3 3 3 

 
Pernyataan : 
P1 :  program  ini mudah digunakan 
P2 :  Tampilan program  menarik 
P3 :  Materi pada program mudah 

dipahami 
P4 :  program ini membantu dalam 

penentuan pe nyakit hewan sapi 
P5 :  Kelengkapan menu pada program 

lengkap 
P6 :  Kecepatan akses program  cepat 
P7 :  Program cukup membantu penilaian 

masyarakat 
P8 :  program ini membantu pengolahan 

data 
P9 :  Keseluruhan dari program cukup 

baik 
Berikut skoring pada responden 

yang didapat dari perhitungan yang sudah 
dirumuskan. Hasil skoring dapat dilihat 
pada table di bawah ini : 

 
 
 
Hasil kuisioner dapat diperoleh: 
 

N
o 

Per
nya

Jumlah 
Jawaban 

Ju
ml

Prose
ntase 



taa
n S

S 
(4
) 

S 
(3
) 

T
S 
(2
) 

S
T
S 
(1
) 

ah 
sko
r 

1 P1 1 6 0 0 22 78,6% 
2 P2 0 4 3 0 18 64,3% 
3 P3 0 3 4 0 17 60,7% 
4 P4 2 5 0 0 23 82,2% 
5 P5 0 7 0 0 21 75% 
6 P6 4 3 0 0 25 89,3% 
7 P7 1 6 0 0 22 78,6% 
8 P8 3 4 0 0 24 85,7% 
9 P9 0 7 0 0 21 75% 

 
Keterangan : 
1.  Pernyataan program ini mudah 

digunakan, 1 responde n Mahasiswa  
menyatakan sangat setuju  dan 6 
Mahasiswa menyatakan setuju .  

2.  Pernyataan tampilan program  
menarik, 4 responden Mahasiswa 
menyatakan setuju  dan 3 responden 
menyatakan setuju .  

3.  Pernyataan materi dalam program 
mudah dipahami, 3 responde n 
Mahasiswa menyatakan setuju  dan 4 
responden mahasiswa menyatakan 
tidak setuju .  

4.  Pernyataan  program ini memudahkan 
dalam penentuan pe nyakit sapi, 
menyebutkan bahwa 2 responde n 
Mahasiswa menyatakan sangat setuju  
dan 5 responden menyatakan setuju .  

5.  Pernyataan ke lengkapan menu pada 
program ini lengkap, menyebutkan 
bahwa 7 responden Mahasiswa 
menyatakan setuju .  

6.  Pernyataan kecepatan akses program 
cepat, menyebutkan bahwa 4 
responden Mahasiswa menyatakan 
sangat setuju dan 3 responden 
menyatakan setuju .  

7.  Pernyataan program ini membantu 
masyarakat,1 responden Mahasiswa 
menyatakan sangat setuju  dan 6 
responden menyatakan setuju . 

8.  Pernyataan program cukup membantu 
pengolahan data,karena 3 responden 

Mahasiswa menyatakan sangat setuju 
dan 4 responden menyatakan setuju .  

9.  Pernyataan keseluruhan dari program 
cukup baik,7  responden Mahasiswa 
menyatakan setuju. 

 
 
Tabel 4.4 Tabel Hasil Pengisian Angket 
oleh Masyarakat Umum  

N
o Nama 

Pernyataan 
P
1 

P
2 

P
3 

P
4 

P
5 

P
6 

P
7 

P
8 

P
9 

1 Tini 3 2 3 3 3 3 3 4 3 
2 Harto 4 3 3 3 3 2 3 4 3 

3 Siti 
Rokaya  4 3 3 3 3 4 4 3 3 

4 Setyono 3 2 3 4 3 3 3 3 3 
5 Nadia 3 4 4 4 3 3 4 3 4 

 
Keterangan : 
4 = Sangat Setuju  
3 = Setuju  
2 = Tidak Setuju  
1 = Sangat Tidak Setuju  
 
Angket untuk mantri 
1.  Setelah mengoperasikan program 

Penentuan Penyakit hewan sapi dengan 
metode saw. Apakah pengoperasian 
sistem tersebut dapat membantu dalam 
menetukan penyakit sapi? 

 Sangat Setuju   Setuju  
 Tidak Setuju Sangat tidak  

Setuju   
2.  Menurut anda apakah tampilan program 

ini  menarik ? 
 Sangat Setuju       Setuju  
 Tidak Setuju         Sangat tidak  

 Setuju 
3.  Apakah Materi pada program keputusan 

penentuan pe nyakit hewan sapi mudah 
dipahami ? 

 Sangat Setuju        Setuju  
 Tidak Setuju          Sangat tidak  

  Setuju  
4.  Apakah program keputusan penentuan 

penyakit hewan sapi memudahkan anda 
dalam penilaian ? 

 Sangat Setuju        Setuju  



 Tidak Setuju          Sangat tidak  
  Setuju 

5.  Menurut anda apa kah kelengkapan 
menu pada program sudah lengkap ? 

 Sangat Setuju        Setuju  
 Tidak Setuju          Sangat tidak  

  Setuju 
6.  Menurut anda apakah kebenaran dari 

program akurat ? 
 Sangat Setuju        Setuju  
 Tidak Setuju          Sangat tidak  

  Setuju 
7.  Menurut anda, apakah program 

membantu penilaian pada penentuan 
penyakit hewan sapi ? 

 
 Sangat Setuju        Setuju  
 Tidak Setuju          Sangat tidak  

  Setuju 
8.  Menurut anda, apakah program 

pendukung keputusan ini cukup 
membantu anda dalam pengolahan data 
? 

 Sangat Setuju        Setuju  
 Tidak Setuju          Sangat tidak  

  Setuju 
Cara Menghitung  

Berdasarkan jawaban responden 
pada masing-masing pernyataan yang 
dapat diperoleh dari angket yang telah diisi 
oleh  mantri sapi yang sering menyuntik 
sapi-sapi warga masyarakat di desa 
Doyosari Lanjaran Musuk Boyolali  di 
bawah ini : 

 Tabel Hasil Pengisian Angket oleh 
2 mantri sapi 

No Nama 
Pernyataan 

P
1 

P
2 

P
3 

P
4 

P
5 

P
6 

P
7 

P
8 

P
9 

1 Widodo 4 3 3 3 3 4 3 4 3 

2 

Dwi 
Arif 
Suryant
o 

3 2 3 3 3 3 3 4 3 

 
Pernyataan : 
p1 : Program  ini dapat membantu 

mantri 

p2 :  Tampilan program  menarik 
p3 : Materi pada program mudah 

untuk dipahami 
p4 : program memudahkan dalam 

penentuan penyakit hewan sapi 
P5 :  Kelengkapan menu pada program 

cukup lengkap 
P6 : Program ini akurat untuk 

digunakan 
P7 : Program ini  membantu penilaian 

penyakit hewan sapi 
P8 : Program ini membantu 

pengolahan data 
P9 :  Keseluruhan program baik 

 
Analisis dan Pembahasan 

Program ini memiliki kelebihan 
dan kekurangan, yaitu : 
1.  Kelebihan dari program ini : 

a. Program ini mudah digunakan 
b.  Program ini sangat membantu 

dalam penentuan penyakit hewan 
sapi. 

c. Proses yang dilakukan oleh 
program ini saat penilaian lebih 
cepat. 

d.  Akses penilaian dari banyaknya 
peserta lebih cepat terselesaikan. 

2.  Kekurangan dari program: 
a. fasilitas dalam program ini masih 

sedikit. 
b.  Tampilan web hanya sederhana  
c. Tidak adanya animasi dalam 

program 
d.  Bila variabel sama pasti hasilnya 

sama 
e. SAW merengking kriteria 

tertinggi(bisa jadi variabel 
unggulan 

 
 
 
 
 
Kesimpulan 

Hasil  penelitian dan  pembahasan,  
maka  dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1.  Peneliti menghasilkan  Informasi  
menentukan penyakit sapi dengan 
metode SAW (simple additive 



weighting)menggunakan sistem 
pendukung kepusan 

2.  Berdasarkan  kuisioner diketahui  
bahwa program aplikasi ini mudah 
digunakan.  
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