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ABSTRAKSI  
 

 

Laporan Tugas Akhir dengan judul “Sistem Pakar Untuk Mendeteksi 

Penyakit Manusia Yang Ditularkan Hewan Ternak“, ini dibuat dengan tujuan agar 

sistem dapat menangani data-data penyakit manusia dalam jumlah yang sangat 

banyak dan mampu menggantikan peran dari seorang pakar atau ahli dalam 

permasalahan penyakit manusia yang ditularkan oleh hewan ternak. 

Sistem pakar ini menggunakan metode penelusuran forward chaining, yaitu 

pembuatan sistem pakar ini dimulai dengan mendeklarasikan dahulu pertanyaan-

pertanyaan dari permasalahan sistem pakar untuk kemudian dari pertanyaan 

tersebut mendasari adanya kesimpulan dari analisa permasalahan. 

Sebelum sistem pakar dibangun perlu mengidentifikasikan dahulu 

permasalahan yang ada, kemudian setelah permasalahan diketahui perlu adanya 

identifikasi kebutuhan software dan hardware. Dalam pengembangan selanjutnya 

struktur basis data perlu dipersiapkan untuk memulai pembuatan sistem pakar ini. 

Setelah semua tahapan dilakukan, maka perlu adanya suatu langkah untuk 

menyimpulkan dan memberi saran terhadap pengembangan sistem pakar ini 

sehingga dapat memberikan masukan terhadap pengembangan sistem pakar 

selanjutnya.   

  

   

Kata kunci  : sistem pakar, penyakit manusia yang ditularkan hewan ternak 

dan forward chaining.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

  Sistem pakar merupakan program komputer yang meniru proses 

pemikiran dan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah yang spesifik. 

Salah satu implementasi yang diterapkan adalah dalam bidang kedokteran. 

Sistem pakar ini dipakai untuk mendiagnosis suatu penyakit. Pengetahuan 

penyakit ini menggunakan prosedur inferensi dari dokter, yang dalam hal 

ini berlaku sebagai seorang dokter. Gejala dan hasil tes diberikan kepada 

sistem pakar yang kemudian untuk melacak pangkalan pengetahuannya 

untuk mencocokkan kondisi-kondisinya penyakit tertentu. Sistem pakar 

juga dapat memberikan gambaran, deskripsi, argumen dan diagnosa serta 

bekerja atau berjalan layaknya penalaran yang dilakukan oleh seorang 

pakar.  

  Penyakit menular yang dapat ditularkan dari hewan ternak ke 

manusia begitu banyak, namun masih relatif sedikit yang diketahui oleh 

masyarakat umum. Karena sedikitnya informasi yang memadai tentang 

penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ternak tersebut, maka ketika 

salah satu penyakit yang menular dari hewan ternak terjadi di masyarakat 

yang terjadi bukanlah sikap dan tindakan yang semestinya melainkan 

kepanikan dan kekhawatiran yang merebak. Sayangnya pengetahuan 

mengenai penyakit yang ditularkan oleh hewan ternak, gejala, serta 

pencegahan dan pengobatan yang tepat masih terbatas dan hanya diketahui 



 

oleh pakar. Dalam hal ini penulis mengambil pakar dari Dinas Kesehatan 

Bagian Pencegahan dan Pembinaan Penyakit Menular, Dokter Hewan 

Ternak dan Dokter Umum. 

Sistem pakar ini dirancang untuk tugas paramedis yang belum 

berpengalaman dalam hal mengkonfirmasi diagnosa penyakit tersebut yang 

diberikan kepada pasien. Pendeknya, program sistem pakar diagnosis 

penyakit hewan ternak ini digunakan sebagai bahan pembanding dalam 

pengembangan solusi dan pemecahan masalah pengobatan. Keputusan 

terakhir atas pengobatan tersebut tetap menjadi tanggungjawab dokter. 

Diharapkan sistem pakar ini dapat meningkatkan mutu dalam perawatan 

kesehatan. 

Data-data yang digunakan sebagai sumber pembuatan sistem pakar ini 

berasal dari literatur tertulis maupun online. Literatur tertulis bersumber dari 

buku karangan Suhartono tahun 2002 dengan judul “ Jenis Penyakit Yang 

Bersumber Dari Hewan Ternak “. Adapun sumber yang diperoleh lewat 

internet bersumber dari blog Joko Sulistiyanto dengan tema “ Berbagai 

Permasalahan Yang Terkait Dengan Penyakit Manusia Yang Ditularkan 

Lewat Hewan Ternak “.  

Pembuatan sistem pakar ini mendiagnosis penyakit ini tidak dimaksudkan untuk 

menggantikan kedudukan dokter, akan tetapi hanya mengkonfirmasi 

keputusan yang diambil. Disamping itu kehadiran sistem pakar juga 

dimaksudkan untuk mengantisipasi ketidakberadaan dokter. Artinya jika 

dokter tidak berada ditempat maka sistem ini dapat membantu pasien 

dalam memberikan informasi mengenai penyakit yang diderita oleh 

pasien, gejala sehingga upaya pengobatan dan pencegahannya dapat 

dilakukan secara cepat dan tepat. 



 

Dengan dikembangkannya sistem pakar ini diharapkan mampu untuk 

membantu peran dari pakar penyakit hewan ternak dalam memberikan 

analisa penyakit dan solusi pencegahan terhadap penyakit yang dideteksi. 

Dari latar belakang tersebut diatas maka dibuatlah judul laporan tugas akhir 

“ Sistem Pakar Untuk Menganalisa dan Mendeteksi Penyakit Pada Manusia 

Yang Ditularkan Oleh Hewan Ternak “.     

 

1.2 Perumusan Masalah 

Adapun perumusan masalah dalam pembuatan laporan tugas akhir ini adalah : 

a. Sulitnya mendapatkan informasi analisa penyakit dan solusi 

penanganannya secara langsung dari pakar tentang permasalahan 

penyakit manusia yang ditularkan oleh hewan ternak. 

b. Minimnya informasi tentang penyakit yang ditularkan oleh hewan 

ternak baik lewat buku maupun artikel lainnya.   

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Agar persoalan yang dihadapi dapat lebih terarah dan dicapai 

pemecahan masalah yang optimal, maka perlu dibuat suatu pembatasan 

masalah. Adapun pembatasan masalah dalam pembuatan laporan tugas akhir 

ini adalah sebagai berikut : 

a. Pengembangan sistem pakar hanya terbatas pada penyakit yang 

disebabkan oleh bakteri, virus dan parasit . 

b. Sistem pakar yang dibuat ini hanya sampai tahap penemuan nama 

penyakit beserta penjelasannya, gejala penyakit, pencegahan dan 

pengobatannya. 

 

 

 

 

 

 



 

1.4 Tujuan Tugas Akhir 

Adapun tujuan tugas akhir yang ingin dicapai dalam penelitian ini 

adalah : 

a. Membuat sistem yang mampu untuk meminimalkan fungsi dari 

seorang pakar dalam permasalahan penyakit yang ditularkan oleh 

hewan ternak. 

b. Membuat sistem yang mampu menggantikan peran dari pakar 

penyakit yang bersumber dari hewan ternak secara langsung, hal ini 

terkait dengan minimnya pakar yang ahli dalam bidang permasalahan 

penyakit yang ditularkan oleh hewan ternak. 

c. Membuat suatu sistem yang mampu mengurangi ketergantungan 

pengguna yang membutuhkan informasi penyakit yang ditularkan oleh 

hewan ternak lewat media cetak maupun online.  

 

1.5 Manfaat Tugas Akhir 

 Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penyusunan laporan tugas 

akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Petugas Dinas Kesehatan 

Sistem pakar yang dikembangkan dapat dimanfaatkan untuk 

menjelaskan tentang penyakit hewan ternak beserta solusi 

pencegahannya sehingga memudahkan petugas Dinas Kesehatan 

dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang penyakit 

hewan ternak.  

2. Masyarakat Umum 

Sistem pakar yang dikembangkan mampu untuk memberikan 

informasi tentang penyakit hewan ternak sehingga masyarakat tanpa 

harus bertemu secara langsung dengan pakar permasalahan hewan 

ternak masih bisa mendapatkan informasi tentang permasalahan 

tersebut. 

 


