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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang  

Peternak dapat menentukan penyakit hewan sapi sehingga peternak 

dapat Sapi merupakan hewan ternak yang sangat banyak manfaatnya bagi 

manusia dari segi daging,air susu,bahkan sampai kotorannya.dengan adanya 

sapi masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup mereka,dari semulanya 

tidak minum susu jadi minum susu begitu pula dengan yang biasanya tidak 

makan daging makan daging sehingga sapi sangat banyak berguna bagi 

masyarakat. 

Perkembangan sapi melalui tahap-tahap dari lahir (pedet) sampai tua 

tidak berproduksi,usia 1 minggu sampai 8 minggu itu masih tergantung 

sama air susu ibunya,untuk 8 minggu sampai 48 minggu itu masa 

mudanya,untuk 48 minggu ke atas itu masa produksi,dan untuk betina masa 

produksi itu setelah melahirkan anak karena air susu  yang dimiliki sapi bisa 

di perah,produksi susu sapi akan berakir setelah sapi bunting lagi begitu 

seterusnya sampai sapi mengalami melahirkan sebanyak 5 atau 6 kali maka 

air susu sudah tidak lagi masa produksi karena sudah tua,t inggal di gemukan 

lalu di jual,berbeda dengan yang jantan setiap sudah kelihatan gemuk maka 

langsung di jual.(Rachmad,k,1979)  

Menurut pengamatan penulis di Boyolali banyak orang yang bekerja 

sebagai peternak sapi untuk memenuhi kebutuhan hidup.di Boyolali masih 
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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.     

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan dapat diperoleh 

rumusan masalah membuat aplikasi dengan dengan judul membuat aplikasi 

kamus penyakit sapi agar dapat dimengerti apa yang dialami sapi dan 

bagaimana solusinya. Dari latar belakang diatas maka masalah yang akan di 

bahas adalah: 

1)  bagaimana merancang aplikasi menentukan penyakit hewan 

2)  Bagaimana membuat aplikasi yang akan digunakan untuk membantu 

menentukan penyakit hewan sapi 
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1.3  Batasan Masalah 

Agar tidak terlampau luas dalam pembahasan ini, maka diperlukan 

adanya batasan masalah sehingga pembahasan dapat terarah dan mencapai 

tujuan. Batasan – batasan masalah tersebut sebagai berikut : 

1)  Aplikasi yang dibuat adalah aplikasi dapat membantu memberikan 

alternatif atau solusi supaya dapat diketahui apa yang akan dilakukan 

jika mengalami sapi mengalami penyakit. 

2)  Aplikasi ini menggunakan penelitian-penelitian yang dilakukan penulis 

3)  Aplikasi ini menggunakan pengolahan data dengan metode SAW 

 

1.4  Tujuan Penelitian  

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah 

1)  Merancang dan membuat aplikasi pendukung keputusan guna 

menentukan penyakit yang dialami hewan sapi 

2)  mempermudah kinerja dari peternak sapi untuk menentukan penyakit 

sapi sesuai gejala yang dialami. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

1)  Bagi pengguna 

(mengerti solusi apa yang akan di ambilnya) 

2)  Bagi peneliti 

Bagi peneliti ini merupakan pelajaran tambahan yang tidak didapatkan 

di bangku perkuliahan. Mendapatkan  ilmu yang luar biasa bagi peneliti 
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1.6  Sistematika Penulisan 

Untuk mengetahui gambaran mengenai skripsi yang akan dibahas 

nantinya,  maka sistematika penulisan akan dibagi menjadi 5 bab yakni 

sebagai berikut: 

BAB  I   PENDAHULUAN 

Dalam bab pendahuluan menguraikan mengenai latar belakang 

masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika 

penulisan yang akan dipakai dalam penelitian ini. 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab tinjauan pustaka berisikan mengenai landasan-

landasan teori yang akan digunakan untuk penyusunan dan 

pembuatan system aplikasi. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini menguraikan metode penelitian yang akan 

digunakan oleh penulis dalam merancang dan pembuatan 

system. 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian mulai dari 

analisis penelitian, desain system, hasil pengujan (testing) dan 

implementasinya. 
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BAB V  PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian dan berisikan saran 

sebagai bahan yang digunakan untuk penelitian selanjutnya 

 

 


