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ABSTRAK
Nugroho, Eko Agung. 2017. Sistem Pakar untuk Mendiagnosis Penyakit pada 

Ayam dengan Metode Forward Chaining. Skripsi, Pendidikan Teknik Informatika 

dan Komputer, Universitas Negeri Semarang. Dra. Dwi Purwanti AhT, M.S.

Budidaya ternak unggas khususnya ayam di Indonesia masih belum berhasil 

dalam memenuhi sebagian dari kebutuhan dalam negeri, termasuk rentan terhadap 

serangan penyakit berbahaya. Hal ini cenderung dikarenakan oleh kurangnya 

perhatian pemerintah dalam menangani dan memberikan sosialisasi tentang 

penyakit-penyakit yang kerap menyerang unggas-unggas (ayam) di Indonesia serta 

kurang profesionalnya peternak dalam pengelolaan maupun pemeliharaan ayam 

juga menjadi salah satu faktor. Seiring dengan pengetahuan dan teknologi komputer 

yang mengalami kemajuan, salah satunya dapat dipakai untuk membantu orang 

dalam memecahkan masalah. Menyadari hal tersebut, diperlukan suatu aplikasi 

sistem pakar untuk membantu dalam mendiagnosis penyakit pada ayam. Tujuan 

penelitian ini adalah membangun sebuah sistem pakar untuk membantu dalam 

mempermudah mendiagnosis penyakit pada ayam dengan mengimplementasikan 

metode forward chaining.

Pengembangan sistem pakar dibangun dengan menggunakan metode 

waterfall yang terdiri rekayasa dan pemodelan sistem, analisis sistem, desain, 

perancangan antarmuka dan pengujian. Implementasi metode sistem pakar 

menggunakan forward chaining sehingga dapat meningkatkan akurasi diagnosis

penyakit yang dihasilkan.

Pengujian aplikasi sistem pakar diagnosis penyakit ayam ini dilakukan 

melalui 5 tahap yaitu uji pengguna, uji black box, uji white box, uji data emas, dan 

uji empiris. Hasil penelitian pada uji black box aplikasi sudah berjalan dengan baik 

dan sesuai dengan hasil yang diharapkan, sedagkan pada uji white box sistem ini 

memiliki prosedur yang mudah dengan resiko tingkat kesalahan rendah dan 

memungkinkan untuk diuji jalur independennya. Hasil penelitian pada uji 

pengguna, sistem dinyatakan ke dalam kategori yang baik. Uji data emas dan uji 

data empiris juga bisa dipastikan bahwa aplikasi ini sudah sesuai dengan sumber 

yang diambil. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem pakar 

menggunakan metode forward chaining dapat mendiagnosis penyakit pada ayam 

berdasarkan dengan input gejala yang dimasukkan oleh pengguna dan aplikasi 

sistem pakar ini juga dapat memberikan informasi tentang penyakit ayam dan cara 

penanganannya, serta dalam uji dengan data emas semua relasi penyakit dan gejala 

antara data dari sumber dengan aplikasi sudah sesuai.

Kata kunci: Diagnosis, Forward Chaining, Penyakit Ayam, Sistem Pakar.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali jenis hewan yang dipelihara oleh 

masyarakat untuk keperluan usaha atau konsumsi pribadi, salah satu contohnya 

adalah ayam. Ayam merupakan hewan unggas yang paling banyak dipelihara 

masyarakat secara tradisional maupun hingga peternakan besar. Karena 

populasinya yang begitu banyak maka penyakit yang menyertainya juga semakin 

kompleks, dari penyakit yang ringan hingga penyakit yang bisa menular kepada 

manusia dan mengakibatkan kematian seperti penyakit flu burung (avian 

influenza).

Budidaya ternak unggas di Indonesia masih belum berhasil dalam memenuhi 

sebagian dari kebutuhan dalam negeri, termasuk rentan terhadap serangan penyakit 

hewan berbahaya. Maka dari itu masih ditemukan banyak sekali unggas khususnya 

ayam di peternakan yang mendadak mati. Banyak sekali peternakan ayam partai 

besar ataupun hanya dipelihara masyarakat secara tradisional yang mengalami 

kerugian hingga mengakibatkan ditutupnya usaha peternakan miliknya karena 

banyak sekali ayam ternaknya yang mendadak mati. Masyarakatpun juga resah 

karena penyakit berbahaya dari ayam yang bisa saja menular ke manusia akibat 

mengkonsumsi daging ayam yang sudah terjangkit penyakit. 

Hal ini cenderung dikarenakan oleh kurangnya perhatian pemerintah dalam 

menangani dan memberikan sosialisasi tentang penyakit-penyakit yang kerap 
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menyerang unggas - unggas di Indonesia. Kurang profesionalnya peternak dalam 

pengelolaan maupun pemeliharaan ayam juga menjadi salah satu faktor. Hal ini 

tentunya sangat merugikan dimana modal yang dikeluarkan untuk membuat 

peternakan tidaklah sedikit serta pemeliharaan yang cukup mahal. Selain penyakit-

penyakit menular yang mematikan, penyakit yang ringan pun perlu mendapatkan 

perhatian, mengingat penyakit-penyakit tersebut juga menimbulkan kerugian 

ekonomi yang cukup besar karena kesehatan pada ayam sangat berbanding lurus 

dengan keuntungan yang didapat peternak. Padahal konsumsi daging ayam di 

masyarakat cukup tinggi, selain kandungan protein dalam ayam sangat tinggi, juga 

dikarenakan harga daging ayam relatif lebih murah dibandingkan daging potong 

yang lain. Perlu adanya penanganan dini atau solusi untuk pemecahan masalah 

penyakit ayam tersebut.

Seiring dengan semakin berkembangnya pengetahuan, teknologi komputer 

juga mengalami kemajuan, salah satunya dapat dipakai untuk membantu orang 

dalam memecahkan masalah. Semakin cerdas sistem itu dan semakin ditingkatkan

level penanganan informasinya maka semakin aktif peranan yang dimainkan oleh 

komputer dan bahkan selama ini telah terjadi peningkatan minat dalam 

menggunakan komputer untuk kecerdasan buatan.

Kecerdasan buatan (artificial intelegence) merupakan bagian dari ilmu 

pengetahuan komputer, yang khusus ditujukan dalam perancangan otomatisasi 

tingkah laku cerdas dalam sistem kecerdasan komputer. Sistem memperlihatkan 

sifat-sifat khas yang dihubungkan dengan kecerdasan dalam kelakuan tingkah 

tanduk yang sepenuhnya bisa menirukan beberapa fungsi otak manusia, dengan 
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demikian diharapkan komputer dapat membantu manusia untuk mencari solusi 

yang tepat atas permasalahan yang memerlukan proses penalaran yang rumit, 

Seperti pengertian bahasa, pengetahuan, pemikiran dan pemecahan masalah yang 

dihadapi manusia (Frenzel, 1989). Demikian pula dengan semakin kompleksnya 

permasalahan yang dihadapi, mengakibatkan beberapa pemecahan masalah secara 

analitis dan numeris semakin sulit diterapkan. Kesulitan ini tidak hanya terbatas 

pada metode penyelesaian, namun juga menyangkut beban komputasi dan akurasi. 

Dihadapkan pada kenyataan tersebut Artificial Intelegence mampu memberikan 

andil besar dalam menjawab tantangan ini dalam membantu meringankan aktifitas 

Salah satu bidang teknik kecerdasan buatan yang cukup diminati yaitu sistem 

pakar (expert system). Sistem pakar adalah suatu program komputer yang dirancang 

untuk mengambil keputusan seperti keputusan yang diambil oleh seorang atau 

beberapa orang pakar. Menurut Marimin (1992), sistem pakar adalah sistem 

perangkat lunak komputer yang menggunakan ilmu, fakta, dan teknik berpikir 

dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang 

biasanya hanya dapat diselesaikan oleh tenaga ahli dalam bidang yang 

bersangkutan. Konsep sistem pakar didasarkan pada asumsi bahwa pengetahuan 

pakar dapat disimpan dan diaplikasikan ke dalam komputer, kemudian diterapkan 

oleh orang lain saat dibutuhkan. Sistem pakar secara umum adalah sistem yang 

berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer, agar komputer dapat 

menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli. Diharapkan 

dengan sistem ini, orang awam dapat menyelesaikan masalah tertentu tanpa bantuan 

para ahli dalam bidang tersebut. Sedangkan bagi para ahli, sistem ini dapat 
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digunakan sebagai asistennya. Sistem pakar berupa perangkat lunak pengambil 

keputusan yang mampu mencapai tingkat performa yang sebanding seorang pakar 

dalam berbagai bidang yang khusus.

Salah satu pemanfaatan sistem pakar adalah dalam bidang kedokteran, 

mengingat pandangan masyarakat terhadap penyakit dan pola sehat belakangan ini 

semakin peka sehingga menimbulkan rasa ingin tahu tentang jenis penyakit yang di

derita sebelum menjadi parah dengan kemudahan yang disajikan di dalam sistem 

pakar sehingga dapat dipahami oleh orang awam sekalipun.

Oleh karena itu diperlukan suatu aplikasi sistem pakar untuk membantu 

dalam mendiagnosis penyakit pada ayam. Dengan dibangunnya sistem  pakar ini 

bisa menjadi acuan apakah ayam yang dipelihara terjangkit penyakit atau tidak, dan 

jika terjangkit diharapkan penyakit yang diderita oleh ayam yang dipelihara dapat 

teridentifikasi secara cepat dan dapat melakukan penanganan yang tepat. Sehingga 

perawatan dan pemeliharaan yang intensif pada ayam akan menghasilkan 

keuntungan yang berlipat.

Mengingat masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penanganan 

ayam yang terjangkit penyakit, maka sistem pakar inipun tidak hanya digunakan

oleh pemilik peternakan partai besar, namun juga bisa dipakai oleh masyarakat 

yang hanya memelihara ayam secara tradisional karena kemudahan dalam 

pengoperasiannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk membangun 

aplikasi sistem pakar dengan judul “SISTEM PAKAR UNTUK 
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MENDIAGNOSIS PENYAKIT PADA AYAM DENGAN METODE 

FORWARD CHAINING”. 

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat disimpulkan bahwa identifikasi 

masalahanya adalah sebagai berikut:

1. Masih minimnya pengetahuan para peternak ayam mengenai penyakit serta 

teknis penanganan penyakit ayam. 

2. Masih banyaknya peternak yang memiliki ketergantungan yang tinggi 

terhadap dokter hewan yang ahli dalam menangani penyakit ayam atau justru 

menangani hanya berdasarkan pengalaman saja.

3. Masih terbatasnya dokter hewan yang tersedia, terutama di pedesaan. 

Sehingga untuk mendatangkannya diperlukan biaya yang cukup mahal serta jarak 

lokasi dokter dengan peternakan yang cukup jauh membutuhkan waktu tempuh 

yang cukup lama, jadi kurang efisien.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang diambil adalah :

1. Bagaimana proses pengembangan aplikasi sistem pakar yang dapat 

membantu mendiagnosis penyakit pada ayam?

2. Apakah aplikasi sistem pakar untuk mendiagnosis penyakit ayam layak untuk 

digunakan

Dalam hal ini yaitu dengan membangun Sistem Pakar berbasis PHP dan 

MySQL.
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1.4 Batasan Masalah

Agar permasalah tidak meluas dan dapat dibahas secara mendalam, maka 

penulis membatasi masalah yang dibahas pada aspek : 

1. Aplikasi sistem pakar ini dirancang dengan menggunakan metode forward 

chaining, untuk membantu diagnosis penyakit pada ayam.

2. Aplikasi sistem pakar ini dibuat berbasis web menggunakan script PHP dan 

dengan menggunakan database MySQL.

3. Metode yang digunakan dalam sistem pakar ini adalah metode forward 

chaining.

4. Aplikasi ini hanya berlaku untuk penyakit pada ayam.

5. Input pada sistem ini yaitu gejala penyakit yang ditimbulkan pada ayam.

6. Output yang dihasilkan dari sistem pakar ini yaitu berupa hasil diagnosis yang 

meliputi informasi penyakit ayam beserta solusi penanggulangannya.

7. User atau pengguna sistem pakar ini adalah para peternak ayam dan semua 

kalangan yang menginginkan informasi tentang penyakit ayam dan cara 

penanggulangannya.

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai 

berikut:

1. Bagi peneliti

a. Dapat menambah pengetahuan tentang cara membuat website dan 

mengetahui penyakit apa saja yang ada pada ayam.
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b. Dapat memberikan kontribusi positif yaitu dengan membantu masyarakat dan 

peternak ayam dalam mendeteksi penyakit pada ayam.

c. Menambah motivasi dan inspirasi untuk mengembangkan softwaresoftware 

yang lebih baik, efektif dan efisien

2. Bagi pengguna

a. Dapat membantu pengguna yaitu masyarakat dan peternak ayam dalam 

mendeteksi penyakit pada ayam secara dini dengan mengenali gejalanya dan 

bagaimana cara pencegahan penyakit serta pengobatannya.

b. Dapat mengefisienkan tenaga, waktu, dan biaya yang dikeluarkan user. 

1.6 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah: 

1. Membangun sebuah sistem pakar untuk membantu dalam mempermudah 

mendiagnosis penyakit pada ayam.

2. Mengimplementasikan metode forward chaining pada sistem pakar sehingga 

dapat meningkatkan akurasi diagnosis yang dihasilkan sistem.

1.7 Penegasan Istilah

Sistem Pakar

Sistem pakar adalah sistem perangkat lunak komputer yang menggunakan 

ilmu, fakta, dan teknik berpikir dalam pengambilan keputusan untuk 

menyelesaikan masalah-masalah yang biasanya hanya dapat diselesaikan oleh 

tenaga ahli dalam bidang yang bersangkutan.

Diagnosis



8

Diagnosis adalah proses identifikasi sifat-sifat penyakit serta kondisi atau 

membedakan satu penyakit atau kondisi dari yang lainnya. Penilaian dapat 

dilakukan melalui pemeriksaan fisik, tes laboratorium, atau sejenisnya, dan dapat 

dibantu oleh program komputer yang dirancang untuk memperbaiki proses 

pengambilan keputusan.

Metode Forward Chaining

Forward chaining merupakan metode pencarian yang memulai proses 

pencarian dari sekumpulan data atau fakta, dari fakta-fakta tersebut dicari suatu 

kesimpulan yang menjadi solusi dari permasalahan yang dihadapi.



9

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kecerdasan Buatan

Kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) adalah suatu sistem informasi 

yang berhubungan dengan pengungkapan, pemodelan, dan penyimpanan 

kecerdasan manusia dalam sebuah sistem teknologi informasi sehingga sistem 

tersebut memiliki kecerdasan seperti yang dimiliki manusia (Mihradi, 2009). 

Definisi lain juga mengungkapkan bahwa kecerdasan buatan (Artificial 

Intelligence) merujuk pada mesin yang mampu berpikir, menimbang tindakan yang 

akan diambil, dan mampu mengambil keputusan seperti yang dilakukan oleh 

manusia (Sutojo, 2011). Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa kecerdasan buatan 

yaitu sebagai kecerdasan entitas ilmiah. Sistem seperti ini umumnya dianggap 

hanya dapat dilakukan oleh komputer. Kecerdasan diciptakan dan dimasukkan ke 

dalam suatu mesin (komputer) agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dapat 

dilakukan manusia.

Kecerdasan buatan memiliki beberapa keuntungan yaitu sifatnya yang 

permanen. Kecerdasan alami akan cepat mengalami perubahan. Hal ini 

dimungkinkan karena sifat manusia yang pelupa. Kecerdasan buatan tidak akan 

berubah sepanjang sistem komputer dan program tidak mengubahnya. Kecerdasan 

buatan lebih mudah diduplikasi dan disebarkan. Mentransfer pengetahuan manusia 

dari satu orang ke orang lain butuh proses dan waktu lama. Disamping itu suatu 
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keahlian tidak akan pernah bisa diduplikasi secara lengkap, sedangkan jika 

pengetahuan terletak pada suatu sistem komputer, pengetahuan tersebuat dapat 

ditransfer atau disalin dengan mudah dan cepat dari satu komputer ke komputer 

lain. Keuntungan lainnya yaitu kecerdasan buatan lebih murah dibanding dengan 

kecerdasan alami. Menyediakan layanan komputer akan lebih mudah dan lebih 

murah dibanding dengan harus mendatangkan seseorang untuk mengerjakan 

sejumlah pekerjaan dalam jangka waktu yang sangat lama.

Persoalan-persoalan yang ditangani oleh kecerdasan buatan makin lama 

makin berkembang sehingga memungkinkan bagi kecerdasan buatan untuk 

merambah ke bidang ilmu yang lain. Hal ini disebabkan karakteristik cerdas sudah 

mulai dibutuhkan di berbagai disiplin ilmu dan teknologi. Dalam 

perkembangannya, kecerdasan buatan dapat dikelompokkan menjadi beberapa 

subdisiplin ilmu (Sutojo dkk, 2011), antara lain sebagai berikut:

1. Sistem Pakar (Expert System), komputer sebagai sarana untuk menyimpan 

pengetahuan para pakar sehingga komputer memiliki keahlian menyelesaikan 

permasalahan dengan meniru keahlian yang dimiliki pakar.

2. Pengolahan Bahasa Alami (Natural Language Processing), user dapat 

berkomunikasi dengan komputer menggunakan bahasa sehari-hari, misal 

bahasa inggris, bahasa indonesia, dan sebagainya.

3. Pengenalan Ucapan (Speech Recognition), memungkinkan komputer untuk 

dapat menerima masukan berupa kata yang diucapkan dari suara.
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4. Robotika & Sistem Sensor, banyak digunakan di pabrik. Biasanya dibuat untuk 

melakukan kegiatan otomatisasi, misal dalam PLC (Programmable Logic 

Control).

5. Computer Vision, menginterpretasikan gambar atau objek-objek tampak 

melalui komputer.

6. Intelligent Computer-Aided Instruction, komputer dapat digunakan sebagai 

tutor yang dapat melatih & mengajar.

7. Game Playing, metode kecerdasan buatan diterapkan dalam pembuatan game 

dengan meniru kemampuan manusia bermain game.

2.2 Sistem Pakar

Menurut Merlina (2012), pakar adalah seseorang yang memiliki kemampuan 

khusus terhadap suatu permasalahan, misalnya: dokter, koki, ahli permesinan, dan 

lain-lain. Pakar yang dimaksud disini adalah orang yang mempunyai keahlian

khusus yang dapat menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh orang 

awam.

Sedangkan definisi sistem pakar adalah sebuah sistem yang menggunakan 

pengetahuan manusia dimana pengetahuan tersebut dimasukkan ke dalam sebuah 

komputer dan kemudian digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang 

biasanya membutuhkan kepakaran atau keahlian manusia (Turban, 1995). Secara 

umum, sistem pakar adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan 

manusia ke komputer, agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang 

biasa dilakukan oleh para pakar atau ahli (Sri Kusumadewi, 2003). 
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2.2.1 Latar Belakang Sistem Pakar

Seorang pakar dengan sistem pakar mempunyai banyak perbedaan. 

Perbandingan kemampuan antara seorang pakar dengan sebuah sistem pakar.

Perbedaan tersebut dapat menurut Badrul Anwar (2011) digambarkan di dalam 

tabel berikut:

Penjelasan lebih lanjut mengenai keunggulan sistem pakar dibanding seorang pakar 

(Badrul Anwar, 2011), yaitu:

Tabel 2.1 Keunggulan Sistem Pakar dibanding Seorang Pakar

1. Sistem pakar bisa digunakan setiap hari menyerupai sebuah mesin sedangkan 

seorang pakar tidak mungkin bekerja terus menerus setaip hari tanpa 

beristirahat.

2. Sistem pakar merupakan suatu software yang dapat diperbanyak dan kemudian 

dibagikan ke berbagai lokasi maupun tempat yang berbeda-beda untuk 

Faktor Pakar Manusia Sistem Pakar

Waktu Hari Kerja Setiap saat

Geografis Lokal / tertentu Dimana saja

Keamanan Tidak tergantikan Dapat diganti

Perishable / dapat habis Ya Tidak

Performa Variable Konsisten

Kecepatan Variable Konsisten

Biaya Tinggi Terjangkau
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digunakan sedangkan seorang pakar hanya bekerja pada satu tempat dan pada 

saat yang bersamaan.

3. Suatu sistem pakar dapat diberi pengamanan atau proteksi untuk menentukan 

siapa saja yang diberikan hak akses untuk menggunakannya dan jawaban yang 

diberikan oleh sistem terbebas dari proses intimidasi atau ancaman, sedangkan 

seorang pakar bisa saja mendapat ancaman atau tekanan pada saat 

menyelesaikan permasalahan.

4. Pengetahuan (knowledge) yang disimpan pada sistem pakar tidak akan bisa 

hilang atau lupa, yang dalam hal ini tentu harus didukung oleh maintenance 

yang baik, sedangkan pegetahuan seorang pakar manusia lambat laun akan 

hilang karena meninggal, usia yang semakin tua, maupun menderita suatu 

penyakit.

5. Kemampuan memecahkan masalah pada suatu sistem pakar tidak dipengaruhi 

oleh faktor dari luar seperti intimidasi, perasaan kejiwaan, faktor ekonomi atau 

perasaan tidak suka.

6. Umumnya kecepatan dalam memecahkan masalah pada suatu sistem pakar 

relatif lebih cepat dibandingkan oleh seorang pakar manusia.

7. Biaya menggaji seorang pakar lebih mahal bila dibandingkan dengan 

penggunaan program sistem pakar, dengan asumsi bahwa program sistem 

pakar itu sudah ada.

Atas dasar beberapa dari banyaknya perbedaaan antara seorang pakar dengan 

sistem pakar tersebut, maka dibutuhkan sistem pakar untuk efisiensi penggunaan 

dari berbagai aspek.
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2.2.2 Tujuan Sistem Pakar

Tujuan utama dari sistem pakar adalah untuk mentransfer kepakaran yang 

dimiliki seorang pakar kedalam komputer dan kemudian dapat digunakan oleh 

orang lain yang bukan pakar. Dan memberikan pengetahuan bagaimana menangani 

suatu permasalahan yang timbul akibat dari komponen komputer yang mengalami 

kegagalan dalam menjalankan fungsinya. Serta dapat mengimplementasikannya, 

setelah mengetahui teknik-teknik untuk menangani masalah yang dihadapi.

Proses untuk mentransfer kepakaran yang dimiliki seorang pakar ke dalam 

komputer ini membutuhkan 4 aktivitas (Badrul Anwar, 2011) yaitu:

1. Akuisi pengetahuan (knowledge acquisition) yaitu kegiatan mencari dan 

mengumpulkan pengetahuan dari para ahli atau sumber keahlian yang lain.

2. Representasi pengetahuan (knowledge representation) adalah kegiatan 

menyimpan dan mengatur penyimpanan pengetahuan yang diperoleh dalam 

komputer. Pengetahuan berupa fakta dan aturan disimpandalam komputer 

sebagai sebuah komponen yang disebut basis pengetahuan.

3. Inferensi pengetahuan (knowledge inferencing) adalah kegiatan melakukan 

inferensi berdasarkan pengetahuan yang telah disimpan didalam komputer.

4. Pemindahan pengetahuan (knowledge transfer) adalah kegiatan pemindahan 

pengetahuan dari komputer ke pemakai yang tidak ahli.
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2.2.3 Ciri-Ciri Sistem Pakar

Sebelum membahas tentang ciri-ciri pada sistem pakar, terdapat berbagai 

macam pengertian sistem informasi menurut beberapa ahli, diantaranya sebagai 

berikut:

Menurut Agus Mulyanto (2009), sistem informasi merupakan suatu 

komponen yang terdiri dari manusia, teknologi informasi, dan prosedur kerja yang 

memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk 

mencapai suatu tujuan. Menurut Jogiyanto (2008), sistem informasi merupakan 

suatu sistem yang tujuannya menghasilkan informasi. Dari berbagai definisi sistem 

informasi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem informasi adalah 

sistem yang ada pada teknologi informasi yang digunakan oleh manusia yang 

dikumpulkan dan dianalisa untuk mendapatkan informasi agar tujuannya tercapai 

dalam mengambil keputusan.

Ada berbagai ciri dan karakteristik yang membedakan sistem pakar dengan 

sistem lain. Ciri dan karakteristik ini menjadi pedoman utama dalam pengembangan 

sistem pakar. Ciri dan karakterisitik sistem pakar yang dimaksud menurut Kusrini 

adalah sebagai berikut:

1. Terbatas pada domain keahlian tertentu.

2. Dapat memberikan penalaran untuk data-data yang tidak lengkap atau tidak 

pasti.

3. Dapat menjelaskan alasan-alasan dengan cara yang dapat dipahami.

4. Bekerja berdasarkan kaidah/rule tertentu.
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5. Mudah dimodifikasi.

6. Basis pengetahuan dan mekanisme inferensi terpisah.

7. Keluarannya bersifat anjuran.

8. Sistem dapat mengaktifkan kaidah secaa searah yang sesuai, dituntun oleh 

dialog dengan pengguna.

2.2.4 Kelebihan dan Kelemahan Sistem Pakar

Dalam sebuah sistem pasti selalu ditemukan kelebihan dan kekurangan 

karena tentunya ini juga merupakan buatan manusia. Dalam sistem pakar kita harus 

mengetahui kelebihan dan kelemahan dari sistem pakar, dimana kelebihan sistem 

pakar (Arhami, 2004) diantara lain:

a. Meningkatkan produktivitas, karena sistem pakar dapat bekerja lebih cepat 

daripada manusia.

b. Membuat seorang pakar dapat bekerja layaknya seorang pakar.

c. Bisa melakukan proses secara berulang secara otomatis.

d. Menyimpan pengetahuan dan keahlian para pakar.

e. Menyimpan pengetahuan dan keahlian para pakar.

f. Meningkatkan kualitas.

g. Mampu beroperasi dalam lingkungan berbahaya.

h. Memiliki kemampuan untuk mengakses pengetahuan.

i. Memiliki realibilitas.

j. Memiliki kemampuan untuk bekerja dengan informasi yang tidak lengkap

dan mengandung ketidakpastian
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k. Sebagai media pelengkap dalam pelatihan

l. Meningkatkan kapabilitas dalam penyelesaian masalah

Selain adanya kelebihan, tentunya sistem pakar memiliki pula beberapa 

kelemahan (Arhami, 2004), diantaranya:

a. Masalah dalam mendapatkan pengetahuan dimana pengetahuan tidak selalu 

bisa didapatkan dengan mudah, karena terkadang pakar dari masalah yang kita 

buat tidak ada, dan kalaupun ada kadang-kadang pendekatan yang dimiliki 

pakar berbeda-beda.

b. Untuk membuat suatu sistem pakar yang benar-benar berkualitas tinggi 

sangatlah sulit dan memerlukan biaya yang relatif besar untuk pengembangan 

dan pemeliharaannya.

c. Jika ada kegagalan sistem bisa jadi sistem justru tak dapat membuat keputusan, 

jadi justru hasilnya tidak selalu benar.

d. Perlu di uji ulang secara teliti sebelum digunakan, karena belum tentu benar.

e. Pandangan dan pendapat setiap pakar tidaklah selalau sama, yang oleh karena 

itu tidak ada jaminan bahwa solusi sistem pakar merupakan jawaban yang pasti 

benar.

f. Daya kerja dan produktivitas manusia menjadi berkurang karena semuanya 

dilakukan secara otomatis oleh sistem.

g. Pengembangan perangkat lunak sistem pakar lebih sulit dibandingkan dengan 

perangkat lunak konvensional. Hal ini dapat dilihat dari tabel perbandingan 

antara perangkat lunak konvensional dengan perangkat lunak sistem pakar 

(Kusrini, 2006) berikut ini :
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Tabel 2.2 Perbandingan perangkat lunak konvensional dengan sistem pakar

2.2.5 Struktur Sistem Pakar

Struktur sistem pakar disusun oleh dua bagian utama, yaitu lingkungan 

pengembangan (development environment) dan lingkungan konsultasi 

Perangkat Lunak Konvensional Perangkat Lunak Sistem Pakar

Ekuistik dilakukan langkah demi 

langkah

Ekuistik dilakukan dengan 

menggunakan heuristik dan logika 

pada seluruh basis pengetahuan.

Perlu informasi lengkap agar bisa 

beroperasi

Dapat beroperasi dengan informasi 

tidak lengkap atau mengandung 

ketidakpastian

Manipulasi efektif dari basis data yang 

besar

Manipulasi efektif dari basis 

pengetahuan yang besar

Menggunakan data Menggunakan pengetahuan

Tujuan utama : efisiensi Tujuan utama efektivitas

Mudah berurusan dengan data 

kuantitatif

Mudah berurusan dengan data 

kualitatif

Menangkap, menambah, dan 

mendistribusikan akses data ke data 

numerik atau informasi

Menangkap, menambah, dan 

mendistribusikan akses ke 

pertimbangan dan pengetahuan
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(consultation environtment) (Arhami, 2004). Lingkungan pengembangan sistem 

pakar digunakan untuk memasukkan pengetahuan pakar ke dalam lingkungan 

sistem pakar, sedangkan lingkungan kosultasi digunakan oleh pengguna yang 

bukan pakar guna memperoleh pengetahuan pakar.

Gambar 2.1 Komponen-komponen yang penting dalam sistem pakar 

Komponen-komponen yang terdapat dalam struktur sistem pakar (Sutojo, 2011) 

antara lain:

1. Antarmuka Pemakai (User Interface)

Antarmuka (User Interface) merupakan mekanisme yang digunakan oleh 

pengguna dan sistem pakar untuk berkomunikasi. Antarmuka menerima informasi 

dari pemakai dan mengubahnya ke dalam bentuk yang dapat diterima oleh sistem. 

Selain itu antarmuka menerima dari sistem dan menyajikannya ke dalam bentuk 

yang dapat dimengerti oleh pemakai.
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2. Basis Pengetahuan

Basis pengetahuan mengandung pengetahuan untuk pemahaman, formulasi, 

dan penyelesaian masalah. Komponen sistem pakar ini disusun atas 2 elemen dasar 

(Arhami, 2004), yaitu:

a) Fakta : Informasi tentang obyek dalam area permasalahan tertentu

b) Aturan : Informasi tentang cara bagaimana memperoleh fakta baru dari 

fakta yang telah diketahui.

3. Akusisi Pengetahuan (Knowledge Acquistion)

Akuisisi pengetahuan adalah akumulasi, transfer, dan transformasi keahlian 

dalam menyelesaikan masalah dari sumber pengetahuan ke dalam program 

komputer. Dalam tahap ini knowledge engineer berusaha menyerap pengetahuan 

untuk selanjutnya ditransfer ke dalam basis pengetahuan. Pengetahuan diperoleh 

dari pakar, dilengkapi dengan buku, basis data, laporan penelitian dan pengalaman 

pemakai.

Metode akuisisi pengetahuan:

a) Wawancara : Metode yang paling banyak digunakan, yang melibatkan 

pembicaraan dengan pakar secara langsung dalam suatu wawancara

b) Analisis protokol : Dalam metode ini pakar diminta untuk melakukan suatu 

pekerjaan dan mengungkapkan proses pemikirannya dengan menggunakan kata-

kata. Pekerjaan tersebut direkam, dituliskan, dan dianalisis.
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c) Observasi pada pekerjaan pakar : Pekerjaan dalam bidang tertentu yang 

dilakukan pakar direkam dan diobservasi

d) Induksi aturan dari contoh : Induksi adalah suatu proses penalaran dari 

khusus ke umum. Suatu sistem induksi aturan diberi contoh-contoh dari suatu 

masalah yang hasilnya telah diketahui. Setelah diberikan beberapa contoh, sistem 

induksi aturan tersebut dapat membuat aturan yang benar untuk kasus-kasus contoh. 

Selanjutnya aturan dapat digunakan untuk menilai kasus lain yang hasilnya tidak 

diketahui.

4. Blackboard/Workplace

Blackboard merupakan area dari sekumpulan memori kerja (working 

memory). Blackboard digunakan untuk merekam hasil-hasil dan kesimpulan yang 

dicapai. Ada 3 tipe keputusan yang dapat direkam, yaitu :

a) Rencana : Bagaimana menghadapi masalah.

b) Agenda : Aksi-aksi yang potensial yang sedang menunggu untuk 

dieksekusi.

c) Solusi : Calon aksi yang dibangkitkan.

5. Fasilitas Penjelasan

Fasilitas penjelasan adalah komponen tambahan yang akan meningkatkan 

kemampuan sistem pakar. Digunakan untuk melacak respon dan memberikan 

penjelasan tentang kelakuan sistem pakar secara interaktif.
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6. Perbaikan Pengetahuan

Pakar memiliki kemampuan untuk mengalisis dan meningkatkan kinerjanya 

serta kemampuan untuk belajar dari kinerjanya. Kemampuan tersebut adalah 

penting dalam pembelajaran terkomputerisasi, sehingga program akan mampu 

menganalisis penyebab kesuksesan dan kegagalan yang dialaminya dan juga 

mengevaluasi apakah pengetahuan-pengetahuan yang ada masih cocok untuk 

digunakan di masa mendatang.

7. Mesin/Motor Inferensi (inference engine)

Komponen ini mengandung mekanisme pola pikir dan penalaran yang 

digunakan oleh pakar dalam menyelesaikan suatu masalah. Mesin inferensi adalah 

program komputer yang memberikan metodologi untuk penalaran tentang 

informasi yang ada dalam basis pengetahuan dan dalam workplace, dan untuk 

memformulasikan kesimpulan.

2.2.6 Konsep Dasar Sistem Pakar

Konsep dasar sistem pakar meliputi enam hal berikut ini (Sutojo dkk, 2011).

1. Kepakaran (Expertise)

Kepakaran merupakan suatu pengetahuan yang diperoleh dari pelatihan, 

membaca, dan pengalaman. Kepakaran inilah yang memungkinkan para ahli dapat 

mengambil keputusan lebih cepat dan lebih baik daripada seseorang yang bukan 

pakar. Menurut Sutojo (2011), kepakaran itu sendiri meliputi pengetahuan tentang:

a) Fakta-fakta tentang bidang permasalahan tertentu.
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b) Teori-teori tentang bidang permasalahan tertentu.

c) Aturan-aturan dan prosedur-prosedur menurut bidang permasalahan 

umumnya.

d) Aturan heuristik yang harus dikerjakan dalam suatu situasi tertentu.

e) Strategi global untuk memecahkan permasalahan.

f) Pengetahuan tentang pengetahuan (Knowledge).

2. Pakar (Expert)

Pakar adalah orang yangmempunyai pengetahuan, pengalaman, dan metode 

khusus, serta mampu menerapkanya untuk memecahkan masalah atau memberi 

nasehat. Seseorang yang pakar harus mampu menjelaskan dan mempelajari hal-hal 

baru yang berkaitan dengan topik permasalahan, jika perlu harus mampu menyusun 

kembali pengetahuan-pengetahuan yang didapatkan, dan dapat memecahkan 

aturan-aturan serta menentukan relevansi kepakarannya. Jadi seorang pakar harus 

mampu melakukan kegiatan-kegiatan berikut (Sutojo, 2011) :

a) Mengenali dan memformulasikan permasalahan.

b) Memecahkan permasalahan secara cepat dan tepat.

c) Menerangkan pemecahanya.

d) Belajar dari pengalaman.

e) Merestrukturisasi pengetahuan.

f) Memecahkan aturan-aturan.
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g) Menentukan relevansi.

3. Pemindahan Kepakaran (Transfering Expertise)

Tujuan dari sistem pakar adalah memindahkan kepakaran dari pakar kedalam 

komputer, kemudian ditransfer kepada orang lain yang bukan pakar. Proses ini 

melibatkan empat kegiatan (Sutojo, 2011), yaitu:

a) Akuisi pengetahuan (dari pakar atau sumber lain).

b) Representasi pengetahuan (pada komputer).

c) Inferensi pengetahuan.

d) Pemindahan pengetahuan ke pengguna.

e) Inferensi (Inferensing)

Inferensi adalah sebuah prosedur dalam program yang mempunyai 

kemampuan dalam melakukan penalaran. Inferensi ditampilkan pada suatu 

komponen yang disebut mesin inferensi yang mencakup prosedur-prosedur 

mengenai pemecahan masalah. Semua pengetahuan yang dimiliki oleh seorang 

pakar disimpan pada basis pengetahuanoleh sistem pakar. Tugas mesin inferensi 

adalah mengambil kesimpulan berdasarkan basis pengetahuan yang dimiliki.

5. Aturan (Rule)

Kebanyakan software sistem pakar komersial adalah sistem yang berbasis 

rule (rule-based-system), yaitu pengetahuan disimpan terutama dalam bentuk rule, 

sebagai prosedur-prosedur pemecah masalah.
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6. Kemampuan menjelaskan (Explanation Capability)

Fasilitas lain dari sistem pakar adalah kemampuannya untuk menjelaskan 

saran atau rekomendasi yang diberikan. Penjelasan dilakukan dalam subsistem 

yang disebut subsistem penjelasan (explanation). Bagian dari sistem ini 

memungkinkan sistem untuk memeriksa penalaran yang dibuatnya sendiri dan 

menjelaskan operasi-operasinya

2.2.7 Area Permasalahan Aplikasi Sistem Pakar 

Area permasalahan beserta beberapa contohnya (Arhami, 2004) adalah sebagai 

berikut:

1. Interpretasi

Pengambilan keputusan dari hasil observasi, diantaranya: pengawasan, 

pengenalan ucapan, analisis citra, interpretasi sinyal, dan beberapa analisis 

kecerdasan.

2. Prediksi

Memprediksi akibat-akibat yang dimungkinkan dari situasi-situasi tertentu, 

diantaranya: peramalan, prediksi demografis, peramalan ekonomi, prediksi lalu 

lintas, estimasi hasil, militer, pemasaran, atau peramalan keuangan.

3. Diagnosis

Menentukan sebab malfungsi dalam situasi kompleks yang didasarkan pada 

gejala-gejala yang teramati, diantaranya: medis, elektronis, mekanis, dan diagnosis 

perangkat lunak.
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4. Desain

Menentukan konfigurasi komponen-komponen sistem yang cocok dengan 

tujuan-tujuan kinerja tertentu dan kendala-kendala tertentu, diantaranya: layout 

sirkuit, perancangan bangunan.

5. Perencanaan

Merencanakan serangkaian tindakan yang akan dapat mencapai sejumlah 

tujuan dengan kondisi awal tertentu, diantaranya: perencanaan keuangan, 

komunikasi, militer, pengembangan politik, routing dan manajemen proyek.

6. Monitoring

Membandingkan tingkah laku suatu sistem yang teramati dengan tingkah 

laku yang diharapkan darinya, diantaranya: Computer Aided Monitoring System.

7. Debugging dan Repair

Menentukan dan mengimplementasikan cara-cara untuk mengatasi 

malfungsi, diantaranya: memberikan resep obat terhadap suatu kegagalan.

8. Instruksi

Melakukan instruksi untuk diagnosis, debugging dan perbaikan kinerja.

9. Kontrol

Mengatur tingkah laku suatu environment yang kompleks seperti control 

terhadap interpretasi-interpretasi, prediksi, perbaikan dan monitoring kelakuan 

sistem.
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10. Seleksi

Mengidentifikasi pilihan terbaik dari sekumpulan (list) kemungkinan.

11. Simulasi

Pemodelan interaksi antara komponen-komponen sistem.

2.3 Forward Chaining

Terdapat berbagai cara pemecahan masalah didalam sistem pakar. Cara atau 

pemecahan masalah ini disebut dengan metode inferensi (inference engine). Teknik 

inferensi adalah bagian dari sistem pakar yang melakukan penalaran dengan 

menggunakan isi daftar aturan berdasarkan urutan dan pola tertentu. Bagian ini 

mengandung mekanisme fungsi berpikir dan pola-pola penalaran sistem yang 

digunakan oleh seorang pakar. Mekanisme ini akan menganalisa suatu masalah 

tertentu dan kemudian mencari jawaban atau kesimpulan yang terbaik. Dari fakta –

fakta yang diperoleh selama proses tanya – jawab dengan user, serta aturan-aturan 

yang tersimpan di knowledgebase, inference engine dapat menarik suatu 

kesimpulan dan memberikan rekomendasi atau saran yang diharapkan oleh user. 

Selama proses konsultasi antar sistem dan pemakai, mekanisme inferensi menguji 

aturan satu demi persatu sampai kondisi aturan itu benar. 

Salah satu metode inferensi dalam sistem pakar adalah forward chaining. 

Forward chaining atau penalaran maju merupakan proses perunutan yang dimulai 

dengan menampilkan kumpulan data atau fakta yang meyakinkan menuju konklusi 

akhir. Menurut Merlina (2012), forward chaining adalah pendekatan data-driven

yang mulai dari informasi yang tersedia atau dari ide dasar, kemudian mencoba 
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menarik kesimpulan. Definisi diatas dapat disimpulkan forward chaining adalah 

pencocokan fakta atau pernyataan dimulai dari fakta terlebih dahulu untuk menguji 

kebenaran hipotesis. Jadi dimulai dari premis-premis atau informasi masukan (if)

dahulu kemudian menuju konklusi atau drived information (then) atau dapat 

dimodelkan sebagai berikut:

Gambar 2.2 Model pencarian dalam forward chaining

Jika diaplikasikan dalam program ini, informasi masukan berupa gejala, sedangkan 

konklusi berupa diagnosis penyakit. Sehingga jalannya penalaran runut maju 

(forward chaining) dapat dimulai dari gejala yang ada menuju aturan (rule), dari 

aturan (rule) menuju hipotesis atau fakta, dan dari fakta menuju kesimpulan akhir, 

dalam hal ini adalah diagnosis.

2.4 PHP: Hypertext Preprocessor

PHP: Hypertext Preprocessor atau biasa disebut dengan PHP yaitu bahasa 

pemrograman web server-side yanfg bersifat open source. PHP merupakan script

yang terintegrasi dengan HTML dan berada pada server (server side HTML 

embedded scripting). PHP adalah script yang digunakan untuk membuat halaman 

website yang dinamis. Dinamis berarti halaman yang akan ditampilkan dibuat saat 

halaman itu diminta oleh client. Mekanisme ini menyebabkan informasi yang 

diterima client selalu yang terbaru/up to date. Semua script PHP dieksekusi pada 

server dimana script tersebut dijalankan (Anhar, 2010).

data faktarule
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Selain didesain untuk pengembangan web, PHP juga bisa digunakan sebagai 

bahasa pemrograman umum. PHP di kembangkan pada tahun 1995 oleh Rasmus 

Lerdorf, dan sekarang dikelola oleh The PHP Group.

Pada awalnya PHP merupakan singkatan dari Personal Home Page. Sesuai 

dengan namanya, PHP digunakan untuk membuat website pribadi. Dalam beberapa 

tahun perkembangannya, PHP menjelma menjadi bahasa pemrograman web yang 

powerful dan tidak hanya digunakan untuk membuat halaman web sederhana, tetapi 

juga website populer yang digunakan oleh jutaan orang seperti wikipedia, 

wordpress, joomla, dll.

PHP dapat digunakan dengan gratis (free) dan bersifat Open Source.

Beberapa alasan bagi kita untuk mempelajari PHP adalah karena (Anhar, 2011) :

a. Kesederhanaan. User yang baru belajar pemrograman, alasan ini pasti 

merupakan alasan utama untuk memulai belajar PHP. Karena kesederhanaan 

tersebut, maka kita menjadi merasa mudah untuk belajar PHP. User yang 

sedikit tahu atau bahkan sama sekali tidak mengerti tentang pemrograman 

PHP bisa dengan cepat belajar dan mencoba membuat aplikasi PHP. PHP 

juga memiliki banyak sekali fungsi built-in untuk menangani kebutuhan 

standar pembuatan aplikasi web.

b. Dalam sisi pemahaman, PHP adalah Bahasa scripting yang paling mudah 

karena memiliki referensi yang banyak.
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c. PHP adalah open source yang digunakan di berbagai sistem operasi. Open 

source artinya code-code PHP terbuka untuk umum dan kita tidak harus 

membayar biaya pembelian atas keaslian license yang biasanya cukup mahal.

d. Web server yang mendukung PHP dapat ditemukan dimana-mana, mulai 

dengan konfigurasi yang relative mudah.

e. PHP juga dilengkapi dengan berbagai macam pendukung lain seperti support 

langsung ke berbagai macam database yang popular.

2.5 My Structured Query Language

Salah satu fitur unggulan PHP adalah kemudahannya untuk diintegrasikan 

dengan database. Di PHP, sangat mudah mengoneksikan diri dengan database.

Database yang paling lazim yang digunakan untuk dipadukan dengan PHP adalah 

My Structured Query Language (Ali Zaki, 2008).

Menurut Antonius Nugraha Widhi Pratama (2010) My Structured Query 

Language atau biasa disingkat dengan MySQL adalah suatu sistem managemen 

basis data relasional (RDBMS-Relational Database Management System) yang 

mampu bekerja dengan cepat, kokoh dan mudah digunakan. Penjelasan lebih 

lengkapnya yaitu MySQL adalah sebuah perangkat lunak manajemen basis data 

SQL atau DBMS (database management system) yang multithread, multi-user,

dengan sekitar jutaan instalasi di seluruh dunia. Hal paling mendasar yang 

menjadikan MySQL pilihan utama sebagai database yang digunakan adalah karena 

MySQL menggunakan Lisensi GPL dan multiplatform, sehingga lebih disukai para 

mahasiswa karena tidak membutuhkan biaya besar dalam membuat aplikasi serta 
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tidak harus tergantung pada OS Windows ataupun Linux karena dapat dijalankan 

pada kedua OS tersebut dan beberapa OS lainnya.

MySQL pada awalnya diciptakan pada tahun 1979, oleh Michael "Monty" 

Widenius, seorang programmer komputer asal Swedia. Monty mengembangkan 

sebuah sistem database sederhana yang dinamakan UNIREG yang menggunakan 

koneksi low-level ISAM database engine dengan indexing. Pada saat itu Monty 

bekerja pada perusahaan bernama TcX di Swedia.

TcX pada tahun 1994 mulai mengembangkan aplikasi berbasis web, dan 

berencana menggunakan UNIREG sebagai sistem database. Namun sayangnya, 

UNIREG dianggagap tidak cocok untuk database yang dinamis seperti web.

TcX kemudian mencoba mencari alternatif sistem database lainnya, salah 

satunya adalah mSQL (miniSQL). Namun mSQL versi 1 ini juga memiliki 

kekurangan, yaitu tidak mendukung indexing, sehingga performanya tidak terlalu 

bagus.

Monty mencoba menghubungi David Hughes (programmer yang 

mengembangkan mSQL) untuk menanyakan apakah ia tertarik mengembangkan 

sebuah konektor di mSQL yang dapat dihubungkan dengan UNIREG ISAM 

sehingga mendukung indexing. Namun saat itu Hughes menolak, dengan alasan 

sedang mengembangkan teknologi indexing yang independen untuk mSQL versi 2.

David Hughes, TcX (dan juga Monty) akhirnya memutuskan untuk 

merancang dan mengembangkan sendiri konsep sistem database baru. Sistem ini 
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merupakan gabungan dari UNIREG dan mSQL. Sehingga pada Mei 1995, sebuah 

RDBMS baru, yang dinamakan MySQL dirilis. 

Pada tahun 1995 itu juga, TcX berubah nama menjadi MySQL AB, dengan 

Michael Widenius, David Axmark dan Allan Larsson sebagai pendirinya. Titel 

“AB” dibelakang MySQL, adalah singkatan dari “Aktiebolag”, istilah PT 

(Perseroan Terbatas) bagi perusahaan Swedia.

2.6 Ayam

Ayam (Gallus gallus domesticus) adalah salah satu unggas yang biasa 

dipelihara orang untuk dimanfaatkan untuk keperluan hidup pemeliharanya. Secara 

ilmu hewan digolongkan dalam keluarga phasianidae yang termasuk Gallus (Budi 

Tri Akoso, 1998). Ayam merupakan keturunan langsung dari salah satu 

subspesies ayam hutan yang dikenal sebagai ayam hutan merah (Gallus gallus)

atau ayam bangkiwa (bankiva fowl) yang asalnya dari India. Kawin silang antar ras 

ayam telah menghasilkan ratusan genetika unggul atau genetika murni dengan 

bermacam-macam fungsi; yang paling umum adalah ayam potong (untuk dipotong) 

dan ayam petelur (untuk diambil telurnya). Ayam biasa dapat pula dikawin silang 

dengan kerabat dekatnya, ayam hutan hijau, yang menghasilkan hibrida mandul 

yang jantannya dikenal sebagai ayam bekisar.

Sebagai hewan peliharaan, hewan ini sangat adaptif dan dapat dikatakan bisa 

hidup di sembarang tempat, asalkan tersedia makanan baginya. Karena kebanyakan 

ayam peliharaan sudah kehilangan kemampuan terbang yang baik, mereka lebih 

banyak menghabiskan waktu di tanah atau kadang-kadang di pohon.
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2.6.1 Anatomi Ayam

Anatomi adalah cabang dari biologi yang berhubungan dengan struktur dan 

organisasi dari makhluk hidup. Berikut ini adalah anatomi ayam menurut Budi Tri 

Akoso (1998).

a. Kulit dan Bulu

Kulit dan bulu secara bersama-sama menutupi hampir seluruh lapisan luar 

bagian tubuh ayam. Secara bersamaan, dua bagian tubuh tersebut mempunyai 

fungsi melindungi tubuh dari cedera, membantu menjaga keseimbangan suhu 

tubuh, membantu untuk terbang, dan menerima (receptors) sensor rangsangan 

dari luar.

b. Sistem Otot

Jaringan otot ayam merupakan satu kesatuan kelompok organ yang bertindak 

selaku anggota gerak. Ada 3 macam otot dasar, yaitu otot polos, otot jantung, dan 

otot rangka.

Otot polos dijumpai di dalam pembuluh darah, usus dan organ lain yang tidak 

berada di bawah perintah otak. Otot jantung merupakan otot penyusun pada organ 

jantung. Otot rangka melekat pada tulang dan bertanggung jawab terhadap gerak 

yang berada di bawah perintah seperti otot dada, paha dan kaki. 

c. Sistem Pencernaan

Alat pencernaan ayam terdiri atas saluran yang memanjang dari mulut lanjut 

ke anus dan berakhir di lubang pelepasan atau anus. Bangsa burung termasuk 
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ayam memiliki pencernaan yang sederhana. Sistem pencernaan ayam terdiri dari 

mulut dan esofagus, tembolok, perut kelenjar, empedal, usus halus, usus besar, 

kloaka dan hati.

d. Sistem Pernapasan

Fungsi alat pernapasan adalah sebagai tempat pertukaran udara yang masuk 

dan keluar dari tubuh ayam dengan kata lain, berfungsi sebagai tempat pertukaran 

antara oksigen dan karbondioksida yang dikeluarkan dari tubuh ayam. Selain itu, 

alat pernapasan memiliki fungsi untuk mengatur temperature tubuh ayam. Sistem 

pernapasan ayam terdiri dari paru, kantung udara dan pita suara.

e. Sistem Rangka 

Ayam memiliki tulang yang kuat dengan susunan partikel yang padat dan 

timbangan berat yang ringan. Timbangan yang ringan tetapi kuat ini 

memungkinkan bangsa burung memiliki kemampuan untuk terbang atau berenang 

bagi jenis unggas air. Ayam memiliki banyak macam tulang yang berongga 

(tulang pneumatik) yang berhubungan dengan sistem pernapasan. Berbagai 

macam tulang seperti tulang tengkorak, tulang lengan, tulang selangka, tulang 

pinggang dan tulang kemudi dengan sistem pernapasan.

f. Sistem Peredaran Darah

Jantung ayam terdiri dari empat bilik, yaitu atrium kanan, vertikel kanan, 

atrium kiri, dan ventrikel kiri. Darah yang datang tidak mengandung oksigen. 

Darah ini akan masuk melalui atrium kanan, kemudian ventrikel kanan. Adanya 
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gerakan pompa dari jantung, darah dari ventrikel kanan akan keluar menuju paru. 

Di paru darah akan mengambil oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Darah 

segar yang mengandung oksigen akan mengalir dari paru menuju atrium kiri dan 

melalui vertikel kiri darah menuju ke sistem asterial dan dibawa ke sel tubuh. 

Fungsi utama sistem ini adalah mengalirkan darah dari jantung ke seluruh sel 

tubuh dan kembali lagi ke jantung.

g. Sistem Saraf

Jaringan saraf terdiri atas sekumpulan sel saraf yang berperan mengatur 

penyatuan fungsi tubuh. Setiap terjadi reaksi tubuh terhadap rangsangan berasal 

dari sistem saraf. Elemen sistem saraf yang utama adalah sel saraf beserta 

prosesnya yang dipusatkan dalam otak, sumsum tulang, dan ganglia. Pada 

dasarnya saraf dibagi menjadi dua bagian yaitu sistem saraf pusat yang 

bertanggung jawab terhadap gerakan tubuh di bawah perintah yang terdiri atas 

otak dan sumsum tulang belakang, dan sistem saraf otonom yang bertanggung 

jawab untuk koordinasi gerak yang tidak di bawah perintah seperti gerakan usus,

pembuluh darah dan kelenjar.

h. Sistem Indera

Ayam memiliki sistem indera yang cukup baik. Sistem indera yang paling 

penting adalah penglihatan, pendengaran dan penciuman. Sistem ini tidak 

berkembang seperti ternak mamalia, namun sangat penting dalam mengatur tata 

kehidupan sehari – hari. Organ yang terkait langsung dalam menjalankan fungsi 

indera ini adalah mata, telinga dan hidung.
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i. Sistem Reproduksi 

Secara anatomi sistem reproduksi pada ayam hampir sama dengan ternak 

lainnya. Perbedaannya, hanya terdapat pada bentuk dan ukuran organ reproduksi. 

Secara fisiologi, unggas memiliki sistem reproduksi yang berbeda dibandingkan 

dengan hewan menyusui (mamalia). Pada unggas, pembuahan sel telur terjadi di 

saluran telur (infundibulum) dan sel telur tersebut dibungkus dengan cangkang 

(shell). Perkembangan janin (embrio) terjadi di luar induknya. Pada hewan 

mamalia, pembuahan sel telur dan perkembangan janin terjadi di saluran 

reproduksi (uterus).

1) Sistem Reproduksi Ayam Jantan

Alat reproduksi ayam jantan terdiri dari dua testis yang memiliki epididimis 

dan vas deferens yang menuju ke alat kelamin (copulatory organ). Alat kelamin 

ayam sangat unik karena testis terletak di bagian dalam tubuh ayam, yaitu di antara 

tulang belakang bagian dalam dan bagian perut. Alat capulatory pada ayam 

memiliki dua bintil memanjang (papillae) dan satu alat copulatory mengecil yang 

berada di lubang bagian luar (vent) dekat dengan anus.

2) Sistem Reproduksi Ayam Betina

Alat reproduksi ayam betina terdiri atas dua indung telur (ovaries), yaitu 

ovarium kanan dan ovarium kiri. Berikut alat reproduksi ayam betina beserta 

fungsi dan waktu yang diperlukan untuk membentuk telur. Proses pembentukan 

telur memerlukan waktu 23-26 jam dari tahap pembentukan kuning telur (yolk)

hingga menjadi telur yang siap dikeluarkan. Pembentukan telur akan terganggu 
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jika ada gangguan pada ayam betina seperti stres, infeksi penyakit, atau pakan 

yang tidak cukup baik kuantitas maupun kualitasnya.

2.6.2 Penyebab Penyakit Ayam

Ayam bisa terserang penyakit karena faktor lingkungan atau kondisi tubuh 

ayam yang bersangkutan. Secara umum, penyebab tersebut dikategorikan ke dalam 

tiga faktor (Budi Tri Akoso, 1998), yaitu infeksi, perkembangan tingkat resistensi, 

dan penyakit yang tersembunyi.

a. Infeksi

Infeksi bisa disebabkan oleh mikroorganisme, seperti virus atau bakteri. 

Mikroorganisme yang menyebabkan ayam sakit disebut bibit penyakit bersifat 

patogen (pathogenic microorganism). Rendah atau kurangnya sistem kekebalan 

tubuh menyebabkan mikroorganisme patogen tersebut dengan mudah menyerang 

beberapa bagian tubuh sehingga ayam tersebut terkena penyakit. Tingkat keganasan 

penyakit, penyebaran, dan tingkat kematian yang diakibatkan bisa berbeda-beda 

tergantung kepada tingginya tingkat infeksi yang terjadi.

b. Perkembangan Tingkat Resistensi

Sekali mikroorganisme penyebab penyakit berada di dalam tubuh ayam, 

dengan sendirinya ayam akan membuat rangkaian senyawa kimiawi yang dapat 

bertahan terhadap antibodi yang dihasilkan dalam tubuh. Semakin lama, organisme 

tersebut akan semakin bisa bertahan (resisten) dan berkembang dalam tubuh. 

Akibatnya, ayam bisa terserang oleh penyakit tersebut.
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d. Penyakit yang tersembunyi (Disease Subsides)

Secara alami, zat anti bodi dalam tubuh ayam akan melakukan perlawanan 

dan penghancuran terhadap bibit penyakit yang masuk ke dalam aliran darah. 

Meskipun demikian, pada kenyataannya, banyak kasus bibit penyakit tersebut tidak 

tuntas dimusnahkan. Karena itu, bibit penyakit masih ada dalam tubuh dengan 

tingkatan yang rendah dan tidak terdeteksi. Ayam yang terinfeksi tampak seperti 

sudah sehat. Padahal, bibit penyakit yang tersembunyi itu pada suatu saat akan 

berkembang dan menyerang tubuh ayam tersebut ketika kondisi pertahanan 

tubuhnya menurun.

2.6.3 Ciri – Ciri Ayam Sakit

Mengetahui gejala atau tanda-tanda umum ayam sakit merupakan salah satu 

metode pemeliharaan ayam kampung. Dengan mengetahui apa saja tanda tanda 

ayam yang sakit maka peternak dapat mengatasi masalah penyakit ayam 

ternakannya. Sehingga penanganan masalah tentang penyakit ayam nantinya 

berjalan dengan tepat, efektif dan efisien. Sebagai peternak yang perhatian dengan 

ternaknya maka mengetahui gejala yang terjadi dalam ayam adalah sikap bijak 

(Titik Sudaryani, 2005).

Ciri-ciri fisik ayam sakit menurut Titik Sudaryani (2005) :

1. Kepala

Kepala adalah bagian tubuh ayam yang paling sering diamati. Pada ayam 

yang sakit maka kepala dimasukkan di bawah sayap. Jengger tidak merah merona, 
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pucat, hidung berair, terkadang pilek dan mata kering, sedikit sayup, serta mulut 

mengaga atau sering ngorok.

2. Bulu

Bulu mengembang, dan terlihat bundar.

3. Kaki

Pada kaki ayam sedikit dilipat dan tidak tegak. Akibatnya ayam sedikit lebih 

pendek dari ayam lainnya yang sehat.

4. Perut/Teleh (bahasa jawa)

Pada bagian perut sangat kencang bahkan halus. Ini diakibatkan ayam banyak 

mengkonsumsi air.

5. Kotoran

Ayam yang sakit kotorannya lebih encer (mencret) sedang berwarna hijau, 

merah, kuning, cokelat, dan putih

6. Anus

Pada kloaka atau saluran pembuangan terjadi penumpukan feses atau kotoran 

pada ayam. Ini disebabkan saluran pencernaan yang terganggu

Ciri-ciri aktifitas ayam sakit :

1. Berdiri

Saat berdiri ayam tidak berdiri secara tegak namun sedikit membungkuk dan 

kaki tidak lurus.
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2. Tingkah laku

Pada ayam sakit kegiatan ayam akan berkurang. Ayam murung, tenang, diam 

dan paling parah adalah semua bagian tubuh berada di tanah (seperti induk 

mengeram).

3. Makan

Nafsu makan hilang (kurang makan) dan minum yang berlebihan.

4. Pernafasan

Nafas terengah-engah dan mulut dibuka. Terdengar suara saat bernafas 

(biasanya terdengar jelas pada malam hari) dan kadang bersin saat makan.

2.6.4 Jenis Pencegahan Penyakit pada Ayam

Beberapa program pencegahan yang bisa dilakukan untuk mencegah 

datangnya beberapa sumber penyakit pada ayam yang dapat diaplikasikan pada 

peternakan ayam diantaranya ialah program sanitasi, vaksinasi dan pengobatan 

dini., serta program manajemen pemeliharaan yang baik, karena dengan demikian 

ayam yang di perlihara dapat memberikan hasil yang optimal (Roni Fadhilah, 

2011).

1. Program Sanitasi.

Program sanitasi adalah program yang dijalankan disuatu kawasan 

peternakan yang bertujuan untuk menjaga terjadinya perpindahan bibit penyakit 

menular sehingga ternak dipelihara ternak yang dipelihara terbebas dari infeksi 
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penyakit serta selalu dalam kondisi yang sehat, yang dimulai dari pintu gerbang, 

kandang, tempat penetasan, dan lingkungan sekitar kandang

2. Program Vaksinasi

Program vaksinasi merupakan satu cara yang paling efektif dan sering 

disarankan untuk mencegah timbulnya penyakit disuatu kawasan peternakan ayam, 

program vaksin tidak ada yang baku antar daerah satu dengan yang lain. Vaksinasi 

diartikan sebagai suatu aktifitas memasukkan agen penyakit agen penyakit (virus, 

bakteri) yang telah dilemahkan ke dalam tubuh ayam. Tingkat antibodi didalam 

darah ayam akan meningkat sesuai dengan agen yang telah dimasukkan. Akibatnya, 

ayam akan memiliki kekebalan tubuh yang kuat untuk melawan penyakit.

2.6.5 Jenis Pengobatan

Program pengobatan dilakukan ketika ayam sudah mulai menunjukkan tanda-

tanda klinis terkena penyakit, jika infeksi terlalu parah, pengobatan akan sulit untuk 

dilakukan. Mendeteksi suatu penyakit secara dini bisa dilakukan dengan mengamati 

perilaku ayam, konsumsi pakan dan air minum, kotoran yang dikeluarkan (Charles 

Rangga Tabbu, 2016).

Jenis obat, dosis dan lamanya pemberian obat disesuaikan dengan 

rekomendasi yang tertera pada kemasan obat atau telah dikonsultasikan kepada 

dokter hewan.

2.7 Kerangka Berpikir

Sistem pakar untuk diagnosis penyakit ayam merupakan suatu sistem pakar 

yang dirancang yang dapat digunakan sebagai alternatif untuk membantu 
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masyarakat khususnya peternak ayam dalam memberikan solusi terhadap penyakit 

yang ayam ternaknya derita. Diagnosis penyakit yang menyerang ternak ayam 

sangatlah membantu para peternak unggas dalam mengantisipasi gejala yang 

ditimbulkan guna pengobatan yang cepat, tepat, dan efisien.

Basis pengetahuan disusun sedemikian rupa ke dalam suatu database dengan 

beberapa tabel diantaranya tabel gejala dan tabel aturan (rule) untuk mempermudah 

kinerja sistem dalam penarikan kesimpulan. Keunggulan dari penerapan sistem 

pakar untuk diagnosis penyakit sangatlah bergantung pada hasil penghitungan 

tingkat kepercayaan dalam mendukung proses inferensi (penalaran) terhadap data 

dan fakta yang simpan pada knowledge base. Maka dari itu penarikan kesimpulan 

dalam pakar ini menggunakan metode inferensi forward chaining. Penggunaan 

metode forward chaining sangatlah mudah dengan penentuan bobot yang 

diberikan, dan dikalkukasi berdasarkan fakta-fakta yang muncul sebagai gejala

Sistem pakar untuk diagnosis penyakit ayam dibuat berbentuk web, dimana 

setiap orang yang membutuhkan informasi atau solusi atas penyakit ayam dapat 

membukanya di halaman web tersebut dan mengetahui langsung hasil diagnosis.

Dimulai dengan memasukkan gejala-gejala yang timbul. Jika seluruh gejala telah 

dimasukkan, maka akan keluar hasil diagnosis penyakit ayam dari gejala-gejala 

tersebut.

Adapun hasil akhir sistem pakar akan menampilkan diagnosis penyakit atas 

gejala-gejala yang ditimbulkan, serta solusi agar dapat melakukan pengobatan serta 

pencegahan terhadap penyakit yang lebih kompleks dengan cepat dan tepat. 

Pengecekan akhir saat program sudah selesai juga sangat diperlukan agar 
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mengetahui jika ada kesalahan saat pembuatan program. Implementasi atau 

penggunaan di lapangan secara langsung jika program sudah siap untuk digunakan.



111

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pengembangan aplikasi Sistem Pakar Untuk 

Mendiagnosis Penyakit Pada Ayam Dengan Metode Forward Chaining yang telah 

dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem pakar ini dapat mendiagnosis penyakit pada ayam berdasarkan 

dengan input gejala yang dimasukkan oleh pengguna.

2. Sistem pakar ini menggunakan metode Forward Chaining.

3. Selain mendiagnosis penyakit, aplikasi sistem pakar ini juga dapat 

memberikan informasi tentang penyakit ayam dan cara penanganannya.

4. Sistem ini sangat berguna bagi peternak yang masih awam mengetahui 

tentang info penyakit ayam.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian Sistem Pakar Untuk Mendiagnosis Penyakit 

Pada Ayam Dengan Metode Forward Chaining dan dikarenakan keterbatasan 

waktu serta keterbatasan pemahaman, maka untuk pengembangan penelitian 

selanjutnya peneliti menyarankan:

1. Penambahan data gejala serta penyakit agar lebih banyak mendiagnosis

berbagai penyakit pada ayam.
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2. Menjaga keakuratan data serta sumber untuk menunjang aplikasi ini.

3. Perlu dilakukannya update basis pengetahuan secara berkala agar 

memelihara keakuratan data.

4. Penambahan konten-konten tambahan dalam aplikasi agar lebih menarik.
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