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BAB II 

LANDASAN TEORI  

  

2.1. Tinjauan Studi  

Pada penelitian sebelumnya ditulis oleh Muhammad Abdi Fahmy, Ika 

Purwanti Ningrum, Jayanti Yusmah Sari, pada tahun 2018 telah dibuat sistem pakar 

diagnosis penyakit hewan sapi. Namun pada pada penelitian tersebut menggunakan 

metode Forward Chaining. Pada penelitian lain yang ditulis oleh Sufajar Butsianto 

pada tahun 2018 telah dibuat sistem pakar diagnosis penyakit sapi, namun pada 

penelitian tersebut tidak dicantumkan jenis dan nama penyakit yang telah diteliti. 

Sedangkan metode yang dipakai dalam penelitiannya metode Teorema Bayes.  

Pada tahun 2017 Dwi Purnomo, Beni Irawan, Yulrio Brianorman 

melakukan penelitian yang membuat sistem pakar diagnosis penyakit kucing 

menggunakan metode Demspter-Shafer, penelitian ini dikhususkan untuk 

mendiagnosa jenis penyakit kucing. Namun pada penelitian kali ini penulis 

menerapkan penyakit untuk mendiagnosa sapi.  

Adapun rincian tinjauan studi yang penulis ambil dalam penulisan skripsi 

ini dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:  

Tabel 2. 1. Penelitian Terkait dan Perbedaan dengan Penelitian Penulis 

No 
Nama Penulis dan 

Tahun 

Judul 

Penelitian 

Metode/Mesin 

Inferensi 

Perbedaan 

Dengan 

Penelitian 

Saya 

1  Muhammad Abdi  

Fahmy, Ika Purwanti  

Ningrum, Jayanti  

Yusmah Sari (ISSN  

2018)  

Sistem pakar 

diagnosis 

penyakit hewan 

sapi   

Forward 

Chaining  

Nama penyakit 

dan Metode  

2  Dwi Purnomo, Beni  

Irawan, Yulrio  

Brianorman (ISSN  

2017)  

Sistem pakar 

diagnosis 

penyakit kucing   

Dampster 

shafer  

Jenis dan nama 

penyakit   

3  Achmad Nur, Dedy  

Ikhsan, Irsan Ariadi,  

Perancangan 

sistem pakar 

Backword 

Chaining  

Nama penyakit 

dan Metode  
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Muhammad Bathinu  

Rosyid,  Muhammad  

Ridwan.(ISSN 2016)   

untuk dignosis 

penyakit sapi  

4  Indra Fauz  i Rohman, 

Prihastuti Harsani,  

Arie Qur’ania.(ISSN  

2016)  

Aplikasi 

diagnosis 

penyakit sapi  

Certainty 

Factors  

Nama penyakit 

dan Metode  

5  Sufajar  

Butsianto.(ISSN 2018)  

Aplikasi sistem 

pakar diagnosa 

penyakit sapi  

Teorema Bayes  Nama penyakit 

dan Metode  

6  Joko Minardi dan  

Suyatno (ISSN 2016)  

Sistem pakar 

diagnosis 

penyakit 

kehamilan  

DempsterShafer 

dan Decision 

Tre  

Jenis dan nama 

penyakit  

7  Kirman, Andika  

Saputra, Jacky  

Sukmana.(ISSN  

2019)  

Sistem pakar 

diagnosis 

penyakit 

lambung  

DempsterShafer  Jenis dan nama 

penyakit  

8  Muhd Ihsan, Fahrul  

Agus, Dyna Marisa  

Khairina.(ISSN 2017)   

  

Sistem pakarr 

dissgnosis 

penyakit padi  

DempsterShafer  Jenis dan nama 

penyakit  

9  ChairunNas (ISSN 

2019)  

Sistem pakar 

diagnosa 

penyakit tiroid  

DempsterShafer  Jenis dan nama 

penyakit  

 

2.2. Tinjauan Pustaka  

2.2.1. Sistam Pakar  

  Sistem pakar adalah Sistem pakar merupakan sistem yang di desain dan di 

implemantasikan dengan bahasa pemrograman komputer tertentu agar dapat 

menyelesaikan masalah seperti yang dilakukan oleh pakar yang memiliki knowlage 

atau kemampuan di bidangnya. Dengan kata lain menyediakan solusi-solusi dengan 

kualitas pakar untuk problemaproblema dalam suatu domaun yang spesifik.[5] Ada 

dua bagian penting dari sistem pakar yaitu : Lingkungan Pengembangan 

(Development Environment ) dan lingkungan konsultasi (Consulation 

Environment).  
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  Sistem pakar digunakan untuk memaukan pengetahuan pakar kedalam 

lingkungan sistem pakar sedangkan lingkungan konsultasi digunakan oleh 

pengguna yang bukan pakar untuk dapat memeperoleh pengetahuan pakar.[6]  

  Sistem pakar adalah bagian dari kecerdasaran buatan yang membentuk 

ekstensi untuk spesialisi pengetahuan guna memecahkan suatu permasalahan pada 

para ahli. Sistem pakar juga dapat diartikan sebagai sistem yang berupaya 

mengadopsi pengatahuan manusia ke dalam komputer supaya komputer 

menyelesaikan suatu permasalaahannya dengan meniru kinerja para ahli.[3] 

Ciri-ciri sistem pakar sebagai berikut:  

1. Terbatas pada bidang keahlian tertentu  

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

kurang pasti  

3. Dapat menyajikan rangkaian alasan yang diberikannya dengan cara yang dapat 

dipahami   

4. Berdasarkan Rule / kaidah tertentu  

5. Dirancang agar dapat dikembangkan secara bertahap  

6. Outputnya berupa saran, anjuran atau perintah.  

2.2.2. Stuktur Sistem Pakar  

  Ada dua bagian penting dari stuktur sistem pakar yaitu: Lingkungan 

Pengembangan (Development Environment ) dan lingkungan konsultasi 

(Consulation Environment). Lingkungan konsultasi digunakan oleh pengguna 

untuk berkonsultasi sehingga pengguna mendapatkan pengetahuan, saran atau 

anjuran dari sistem pakar layaknya berkonsultasi dengan seorang pakar.[7]  

  Di bawah ini akan dijelaskan secara ringkas komponen - komponen yang 

membentuk sistem pakar Sistem diantaranya yaitu: 

a. Basis Pengetahuan (Knowledge Base)   

b. Merupakan komponen yang berisi pengetahuan-pengetahuan yang berasal dari 

pakar. Berisi kumpulan fakta (facts) dan aturan (rule). Fakta berisi situasi 

masalah dan teori tentang area masalah. Aturan adalah suatu arahan yang 

menggunakan pengetahuan untuk memecahkan masalah pada bidang tertentu   
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c. Mesin Infrensi Merupakan komponen yang menjadi otak sistem pakar. Bagian 

inilah yang berfungsi melakukan penalaran dan mengambil kesimpulan.   

d. Fasilitas Penjelasan Komponen yang berfungsi untuk memberikan penjelasan 

kepada pemakai yang memintanya.   

e. Antar Muka Pemakai Merupakan bagian yang menjebatani antara sistem dan 

pemakai. Melalui bagian inilah pemakai berkonsultasi dengan sistem.   

f. Rule Based Knowledge Pengetahuan direpresentasikan dalam suatu bentuk 

fakta (Facts) dan aturan (Rule). Bentuk representasi ini terdiri atas premise dan 

kesimpulan.  

g. Frame Based Knowledge Pengetahuan dipresentasikan dalam suatu bentuk 

hierarki atau jaringan frame, Object Base Knowledge Pengetahuan 

dipresentasikan sebagai jaringan dari objek-objek. Objek adalah elemen data 

yang terdiri dari data dan metoda (proses).   

h. Case Based Reasonin Pengetahuan direpresentasikan dalam bentuk kesimpulan 

kasus (cases).  

  

 

Gambar 2. 1. Struktur Sistem Pakar 

  

2.2.3. Dempster-Shafer  

  Metode Dempster-Shafer adalah suatu teori matematika untuk pembuktian 

berdasarkan belief functions ( fungsi kepercayaan )dan plausible reasoning 
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(pemikiran yang masuk akal) yang digunakan untuk mengkombinasi potongan 

infformasi yang terpisah( bukti) untuk melakukan perincian dari peristiwa.[1] 

Prosedur Dampster-Shafer   

 

Gambar 2. 2. Prosedur Dampster-Shafer 

   

a. Pencarian sumber pengetahuan   

Tahapan pencarian sumber pengetahuan dilakukan melalui studi literatur dan 

konsultasi dengan pakar di Dinas ketahanan pangan dan Pertanian Jepara.  

b. Akusisi pengetahuan  

Akusisi merupakan kegiatan diskusi bebas kepada ahli (pakar) dan studi pustaka 

terkait.dari hasil akusisi pengetahuan ini diperoleh pengetahuan tentang gejal-

gejala, penyakit, teknik perhitungan dengan metode Dempster shafer.  

c. Representasi pengetahuan  

Untuk menghasikan sistem pakar diagnosis penyakit sapi yang baik diperlukan 

pembuatan basis pengetahuan dan basis aturan yang lengkap dan baik agar proses 

inferensi berjalan dengan baik.  

Basis pengetahuan sendiri berupa gejala penyakit pada sapi dan Basis aturan 

diambil dari basis pengetahuan yang kemudian disusun dalam bentuk aturan (rule).  

d. Proses perhitungan   
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Merupakan proses perhitungan dengan menggunakan metode DamspterShafer itu 

sendiri.  

  Seorang ahli atau pakar akan melakukan pendekatan-pendekatan dalam 

mendeteksi suatu masalah dengan melakukan analisa gejala-gejala yang timbul dan 

terlihat secara bertahap, kemudian temuan-temuan gejala itu akan dikelompokkan 

dan dianalisa secara lebih dalam untuk mengetahui gejala yang timbul adalah reaksi 

dari tumbuhnya suatu penyakit atau virus yang diakibatkan oleh beberapa faktor 

pemicu sebuah gejala. Keraguan seaorang ahli atau pakar akan sedikit berukur 

apabila menemukan jenis penyakit yang sedang mereka analisa dengan hasil seuah 

prsentase kepastian.   

  Secara umum teori Dempster Shafer ditulis dalam suatu interval : 

[Belief,Plausibility]. Belief (Bel) adalah ukuran kekuaran evidence dalam 

mendukung suatu himpunan proposisi. Jika bernilai 0 maka mengindikasikan 

bahwa tidak ada evidence, dan jika bernilai 1 menunjukkan adanya kepastian. 

Plausibility (Pls) akam mengurangi tingkat kepastian dari evidence. Plausibility 

bernilai 0 sampai 1. Jika yakin akan X maka dapat dikatakan bahwa Bel (X) = 1, 

sehingga rumus di atas nilai dari Pls(X) = 0.menurut Giarratano dan Riley fungsi 

Belief dapat diformulasikan dan ditunjukkan pada persamaan: Persamaan (1) Bel 

(X) =     (1).  Dan plausibility dinotasikan pada persamaan (2) Pls (X) = 

1 – Bel (X) = 1 - (2)   

Keterangan :   

Pls(X)   = Plausibility (X). 

Bel (X)  = Belief (X).  

M(X)    = mass Function dari (X). 

M(Y)    = mass function dari (Y). 

  Teori Dempster-Shafer menyatakan adanya frame of discrement yang 

dinotasikan dengan symbol ( )  frame of discrement merupakan semsesta 

pembicaraan dari sekumpulan hipotesis sehingga sering disebut dengan 

environtment yang ditunjukkan pada persamaan (3) :  ( ) ={ θ 1, θ 2,…. θN}     (3)   

Keterangan  :    

Mass Function (m) = Tingkat kepercayaan dari suatu gejala.  
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 =  frame of discrement atau environment. 

θ1,…,θN = elemen/ unsure bagian dalam environment.   

  Environtment mengandung elemen-elemen yang menggambarkan 

kemungkinan sebagi jawaban, dan hanya ada satu yang akan sesuai dengan jawaban 

yang dibutuhkan. Kemungkinan ini dalam teori Dempster-Shafer disebut dengan 

power set dan dinotasikan dengan p( ) , setiap elemt dalam power set ini 

memiliki nilai interval antara 0 sampai 1.  m : P ( ) → [0,1],  Sehingga dapat 

dirumuskan pada persamaan (4):  m (X) = 1  (4). 

Keterangan:   

P ( )  = power set   

M (X)  = mass function (X)   

  Mass function (m) dalam teori Dempster-Shafer adalah tingkat kepercayaan 

dari suatu evidence (gejala), sering disebut dengan evidence measure sehingga 

dinotasikan dengan (m). tujuannya adalah mengaitkan ukuran kepercayaan elemen-

elemen , tidak semua evidence secara langsung mendukung tiap-tiap elemen, 

untuk itu perlu adanya probabilitas fungsi densitas (m). Nilai m tidak hanya 

mendefinisikan elemen-elemen θ saja,namun juga seua subsetnya, sehingga jika θ 

berisi n elemen, maka subset θ adalah 2n, jumlah semua m dalam subset θ dengan 

1, apabila tidak ada informasi apa pun untuk memilih hipotesis maka nilai m  

( )= 1,0 .  Apabila diketahui X adalah subset dari θ, dengan m1 sebagai fungsi 

densitasnya dan  Y juga merupakan subset dari θ dengan m2 sebagai fungsi 

densitasnya, maka dapat dibentuk fungsi kombinasi m1 dan m2 sebagai m3, yaitu 

ditunjukkan pada persamaan (5). 

 𝑚   

Keterangan:   

m3 (Z) = mass function dari evidence (Z)   

m1 (X) =  mass function dari evidence (X),yang diperoleh dari nilai keyakinan suatu 

evidence  dikalikan dengan nilai disbelief dari evidence tersebut.   

m2 (Y) = mass function dari evidence (Y), yang diperoleh dari nilai keyakinan suatu 

evidence  dikalikan dengan nilai disbelief dan evidence tersebut.   
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2.2.4 Diagnosis  

  Secara etomologi diagnosis dapat diartikan sebagai Gnosis yang berasal dari 

bahasa yunani yang artinya ilmu pengetahuan. Sedangkan menurut KBBI diagnosis 

adalah peninjauan jenis jenis penyakit dengan cara memerika (meneliti). Diagnosis 

sendiri sebagai suatu proses penting pemberian nama dan pengklasifikasian 

penyakit-penyakit yang menunjukkan kemungkinan dan mengarahkan pada 

pengobatan tertentu.[4]  

2.2.5. Sapi  

  Sapi merupakan mamalia berkaki empat dengan tapak belah.kebanyak sapi 

memiliki tanduk.Walaupun demikian seleksi genetik telah membuat sapi tanpa 

tanduk tersebar dimana-mana. Sebagai hewan ruminansia, sapi memakan dan 

mencerna tumbuhan melalui fermentasi dalam sistem pencernaannya. Lambung 

sapi terdiri atas empat ruangan, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan obomasum. 

Pakan yang telah difermentasi dalam rumen dikembalikan diregurgitasi 

(dikembalikan kemulut) untuk dikunyah kembali.Proses pengunyahan kembali 

inilah yang dinamakan rumitasi. Selain kawin secara alami, pada sapi dapat  

dilakuukan inseminasi buatan (IB) untuk pemulihan hewan.IB dilakukan dengan 

menempatkan semen dari sapi jantan ke rahim betina pada masa estrus. Masa 

kebuntingan pada sapi berlangsung sekitar 9 bulan.[7] 

a. Adapun Klasifikasi dari hewan sapi adalah sebagai berikut:  

Tabel 2. 2. Klasifikasi Sapi 

Kingdom: Animalia  

Filum: Chordata  

Classis:  Mammalia  

Ordo: Artilodactyla  

Subordo: Ruminansia  

Famillia: Bovidae  

Genus: Bos  

Species  Bos  

  

b. Morfologi dari hewan sapi:  
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1. Memilki kelenjar susu  

2. Pemakan tumbuhan  

3. Memiliki empat kaki  

4. Badannya memanjang dengan leher pendek  

5. Badan dipenuhi rambut halus  

6. Sapi datang dalam beragam warna dari abu-abu, coklat muda, coklat pekat, 

hitam dan bahkan ada yang bercorak hitam putih  

7. Memiliki ekor dengan ujung bawah yang berambut  

8. Sebagian mempunyai tanduk dan sebagian tidak.  

9. Berkembang biak dengan cara melahirkan  

10. Termasuk hewan mamalia  

2.2.6 Penyakit Sapi  

  Pada umumnya penyakit hewan adalah perubahan fungsi tubuh hewan yang 

mengakibatkan gangguan kesehatan pada hewan tersebut. Jika kesehatan hewan 

terganggu maka mengakibatkan kerugian ekonomi dan berdampak pada kesehatan 

tubuh manusia. 

1. Scabies (Budug, Manga, Kudis Menular) Disebabkan oleh Tungau  Sarcoptes 

scabei, Chorioptes bovis serta kurangya kebersihan kandang dan ternak. Penularan 

penyakit ini terjadi melalui kontak langsung ternak sakit dengan sehat atau melalui 

peralatan kandang yang tercermar oleh Tungau. Gejala Klinis yang dapat diamati :  

• Hewan menggosok-gosokkan badan pada  dinding kandang serta menggigit-

gigit bagian tubuh yang terserang penyakit sehingga terjadi luka-luka dan lecet.   

• Lepu-lepuh bernanah pada kulit.    

• Kerak pada permukaan kulit berwarna keabuan.    

• Kerontokan bulu.    

• Penebalan dan kekakuan kulit dapat lokal sampai meluas.   

Pencegahan :  Letakkan kandang jauh dari tempat tinggal, Sanitasi dan ventilasi 

kandang yang baik, Pisahkan hewan sakit dengan hewan sehat, Menghindari kontak 

langsung dengan ternak sakit.  

2. (Bovie Ephemereal Fever/ BEF) penyakit ini disebabkan oleh Virus BEF. 

Penyakit ini disebarkan oleh nyamuk Cullicoides sp atau serangga penghisap darah.  
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Gejala Klinis :    

• Demam  

• Lesu  

• Keluar liur yang berlebihan   

• Sesak nafas   

• Gemetar   

• Keluar sedikit cairan dari mata dan hidung.   

• Pada sapi menyusui, produksi air susu turun atau terhenti sama sekali  

Pencegahan dilakukan dengan menjaga kebersihan lingkungan, pemakaian 

insektisida untuk membunuh nyamuk dan mengisolasi hewan yang sakit. 

Pengobatan sampai saat ini belum ada obat yang efektif. Ternak dapat dipotong dan 

dagingnya boleh dikonsumsi.  

3. Helminthiasis (Cacingan) diduga bahwa hampir semua sapi yang dipelihara 

secara tradisional pada kondisi petani terserang penyakit cacingan. Berat ringannya 

akibat yang ditimbulkan oleh serangan parasit cacing.  

Gejala cacingan sebagai berikut:   

• badan kurus  

• bulu kusam dan berdiri  

• diare atau bahkan sembelit  

Pencegahan :Perhatikan kondisi lingkungan daerah penggembalaan dan kandang, 

hindari tanah yang lembab dan basah atau banyak kubangan, Lakukan 

penggembalaan bergilir, jangan menggunakan padang penggembalaan secara terus 

menerus, Jagalah kandang tetap bersih terutama dari sisa pakan, bila ada sisa pakan 

segera jauhkan dari kandang atau dibuat kompos, Segera lakukan pengobatan bila 

ada sapi yang menunjukkan gejala cacingan  

4. Diare adalah kata umum yang sering digunakan untuk menggambarkan suatu 

keadaan sapi yang yang terserang penykit pencernaan.  

Gejala diare sebagai berikut:  

• Fases bentuk encer terus menerus dan berbau busuk  

• Tubuh sapi terlihat kurus,lemas dan pucat.  

• Nafsu makan berkurang drastis  

• Kondisi punggung melengkung  
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• Bulu-bulu sapi mulai rontok dan kadang kaku serta kasar  

Pengendalian :Pisahkan sapi sakit dari yang lain serta jaga kebersihan kandang dan 

lingkungan sekitar kandang,kontrol kebersihan rumput yang dimakan oleh 

sapi,hindari pemberian rumput-rumputan yang basa,serta berikan obat antibiotik.  

5. Mastitis adalah istilah yang digunakan untuk radang yang terjadi pada ambing  

dengan kenaikan sel di dalam air susu dan  perubahan fisik maupun susunan air 

susu, disertai atau tanpa adanya perubahan patologis pada kelenjar Gejala mastitis 

sebagai berikut:  

• Kebengkakan ambing  

• Panas saat diraba  

• Air susu berubah sifat, menjadi pecah, bercampur endapan atau jonjot fibri 

Pengendalian :Meminimalisasi kondisi-kondisi yang mendukung penyebaran 

infeksi dari satu sapi ke sapi lain dan, Meminimalisasi kondisi-kondisi yang 

memudahkan kontaminasi bakteri dan penetrasi bakteri ke saluran puting, 

Penggunaan lap yang berbeda disarankan untuk setiap ekor sapi, dan pastikan lap 

tersebut telah dicuci dan didesinfektan sebelum digunakan, Pemberian nutrisi yang 

berkualitas, sehingga meningkatkan resistensi ternak terhadap infeksi bakteri 

penyebab mastitis.  

6. Pink Eye merupakan penyakit mata akut yang menular pada sapi biasanya 

bersifat epizootik dan ditandai dengan memerahnya conjunctiva dan kekeruhan 

mata. Gejala Pink Eye sebagai berikut:  

• Mata berair, kemerahan pada bagian mata yang putih dan kelopaknya  

• Bengkak pada kelopak mata  

• Selaput bening mata/kornea menjadi keruh  

• Terjadi borok atau lubang pada selaput bening mata  

Pencegahan : Memisahkan ternak yang sakit dari ternak-ternak sehat, Melakukan 

sanitasi pada lingkungan ternak tersebut, menjaga kualitas pakan,serta atur populasi 

kandang tidak terlalu padat.  

7. Bloat penyakit sapi kembung disebabkan oleh tersumbatnyasaluran gas dalam 

tubuh sapi, akibatnya pencernaan tidak lancar dan bagian perut rumen membesar.  

Gejala Bloat sebagai berikut:  

• Perut bagian kiri membesar  
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• Pernapasan terganggu   

• Gerakan kurang lincah (lemas)  

Pencegahanya: jangan biasa memberi pakan rumbut basah, kurangi memberi 

makan rumput terlalu hijau pada ternak, jerami kering dipagi hari sebelum makan 

hijuan jenis lain, usahakan ternak bergerak sehingga mengurangi gas pada lambung.  

8. Abses merupakan terminal lokal dari eksudat purulent yang  berasal dari 

degeberatif selsel radang,sebagai reaksi sel radang.Abses merupakan kumpulan 

nanah yang terbentuk akibat jaringan yang rusak pada hewan ternak sering 

ditemukan dipermukaan tubuh.  

Gejala Abses sebagai berikut:  

• Kebengkakan   

• Panas dan kemerahan  

• Benjolan   

Pencegahanya: Bersihkan abses atau luka dengan sabun dan air,jangan 

membersihkan luka menggunakan deterjen, bilas dengan baik lalu keringkan,jika 

terjadi bengkak kompres dengan air hangat.  

9. Enteritis suatu kondisi medis yang ditandai dengan terjadinya peradangan pada 

mukosa usus yang menimbulkan gangguan fungsi usus dimana peristaltik dan 

sekresi usus meningkat.  

Gejala enteritis sebagai berikut:  

• Tidak nafsu makan  

• Diare   

• Sakit pada abdomen  

• Haus meningkat  

Pengendalian :menjaga kebersihan kendang, pemberian nutrisi pada pakan ternak, 

jika sapi mengalami dehidrasi berat maka perlu pemberian cairan   

10. Hipocalcium merupakan suatu gangguan metabolisme pada sapi perah dapat 

terjadi sebelum,sewaktu,atau setelah melahirkan.  

Gejala hipocalciumm sebagai berikut:  

• Nafsu makan menurun  

• Tidak mampu berdiri(lemas)  
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Pengendalian: pemberian nutrisi pada pakan ternak, giring sapi ketanah lapang 

agar mendapatkan sinar matahari secara langsung, menjaga kebersihan kandang   

11. Miasis adalah invasi belatung atau lalat pada jaringan tubuh sehingga 

menyebabkan kerusakan pada jaringan terbesut.  

Gejala miasis sebagai berikut:  

• Nafsu makan menurun  

• Terlihat gelisha  

• Menggesek-gesek pada dinding kandang   

Pengendalian: menjaga kebersihan kandang dan lingkungan serta senantiasa 

membantu mengurangi populasi lalat pada kandang   

12. Omphalitis/ radang tali pusar :merupakan penyakit yang berkaitan dengan 

pemotongan pusar anak sapi setelah dilahirkan.  

Gejala omphalitis sebagai berikut:  

• Pembengkakan pada sekitar pusar  

• Suhu panas bekas potongan tali pusar  

• Kemerahan disekitar tali pusar  

• Sakit ketika diraba  

Pengendalian: sterilisasai pada alat potong tali pusar sebelum melakukan 

pemotongan tali pusar dan bekas luka hasil pemotonngan diolesi dengan yodium 

tinctur sebagai pencegah  infeksi.  

13. Malnutrisi adalah kondisi dimana hewan mengalami kekurangan nutrisi yang 

parah.  

Adapun gejala dari malnutrisi sebagai berikut:  

• Bulu rontok  

• Kulit kering  

• Badan kurus  

• Diare  

Pengendalian: menjaga kebersihan kendang, pemberian nutrisi pada pakan ternak, 

memberikan pakan hijau-hijauan pada ternak.  

14. Cascado/Stephanofilariasis adalah penyakit kulit atau dermatitis pada sapi yang 

disebabkan oleh cacing Nematoda dari genus Stephanofilaria.   
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Gejala cascado sebagai berikut:  

• Bulu rontok  

• Prutitis  

• Ulserasi    

• eksudat  

• Gatal-gatal  

Pengendalian: Pemberian asuntol dalam bentuk  salep, menjaga kebersihan 

kandang, memberantas lalat.  

15. Diskopia adalah suatu kondisi sapi yang mengalami kesulitan beranak yang 

disebabkan oleh faktor induk atau anak Gejala diskopia sebagai berikuut :  

• Kelamin betina bengkak  

• Menejan dan posisi badan membungkuk  

• Sulit mengeluarkan anak  

Pengendalian : pemberian pakan dengan nutrisi yang baik selama bunting, 

menggunakan semen penjantan yang sesuai dengan bangsa sapi induk.  

16. Prolapsus uteri adalah kondisi dimana rahim betina keluar dari tubuh pada saat 

ternak betina merejan.  

Gejala Prolapsus uteri sebagai berikut:  

• Nafsu makan menurun  

• Nampak gelisah  

• Ternak biasanya berbaring   

• Selaput mukosa uterus terbuka dan membesar   

Pengendalian: membuat desain lantai kandang yang tidak terlalu miring, ternak 

diumbar, kontrol manajemen pakan, jangan memelihara ternak yang pernah 

mengalami kejadian prolapsus.  

17. Retensio placenta merupkan keadaan dimana tertahannya membran 

(plasenta)dalam kandungan setelah fetus lahir,baik normal, abortus, atau normal.  

Gejala Retensio placenta sebagai berikut:  

• Membran-membran menggantung dari vulva.  

• Membran membusuk    

• Vulva membengkak   
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• Diare  

• Nafsu makan mnurun  

Pengendalian: manual removal terhadap membran fetus yang mengalami retensi 

sebaiknya diusahakan 72 jam setelah kelahiran,setelah pengambilan plasenta di 

sarankan untuk memberikan antibiotika intra uteria, plasenta dibiarkan memisah  

2.2.7. Flowchart  

  Flowchart adalah diagram alir yang menggambarkan ukuran logika dari 

suatu prosedur pemecahan masalah. Flowchart merupakan bagan yang menjelaskan 

secara rinci langka-langka dari proses program.[8] Flowchart merupakan bagan 

yang menjelaskan secara rinci langka-langka dari proses program.Berikut 

pedoman-pedomanyang menggmbarkan suatu abagan alir dan analisis sistem:  

1. Flowchart digambarkan dari halaman atas kebawah dan dari kiri ke kanan  

2. Aktivitas yang digambarkan harus didfinisikan secara detile, dari definisi ini 

harus dapat dimengerti  oleh pembaca  

3. Kapan aktivitas dimulai serta berakhir juga harus ditentukan secara jelas   

4. Setiap langkah  dari  aktivitas harus diuraikan dengan menggunakan deskripsi 

kata kerja   

5. Setiap langkah dari aktivitas harus berada pada urutan yang benar  

6. Lingkup dan range dari aktivitas  yang sedang digambarkan harus ditelusuri 

dengan detaill. Pencabangan yang memotong aktivitas yang sedang 

digambarkan pada flowchart yang sama. Simbol konektor harus digunakan dan 

pencabangannya diletakkan pada halaman yang terpisah atau dihilangkan 

seluruhnya jika pencabangan tidak berkaitan dengan sistem   

Tabel 2. 3. Simbol Flowchart 

No Simbol Nama Keterangan 

1  

 

Terminator  Menunjukan awal dan 

akhir suatu program  

2  

 

Process  Menunjukan proses 

perhitungan aritmatik  
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3  

 

Read/While  

(Data)  

Menunjukan sumber data 

yang akan 

diproses/dicetak  

4  

 

Manual 

Operation  

Menunjukkan suatu 

pekerjaan manual  

5  

 

Dokumen  Menunjukkan dokumen 

input / output proses  

yang berjumlah satu 

dokumen   

6  

 

Multi 

document  

Menunjukkan dokumen 

input / output proses  

yang berjumlah lebih dari 

satu dokumen  

(dokumen lengkap)  

7  

 

Decisiom  Menunjukkan proses 

evakuasi pemeriksaan / 

penyeleksian data yang 

memberikan  pihak untuk 

langkah selanjutnya.  

8  

 

Stored data  Menunjukkan 

penyimpanan data  

kedalam sebuah media 

diret access seperti  

disket  

9  

 

Manual Input  Menunjukkan Proses 

input data secara manual  
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10  

 

Arsip  Menunjukkan file yang 

diarsip  

11  

 

Arrow  Menunjukkan arus dari 

suatu proses  

  

2.2.8. Data Flow Diagram (DFD)  

  DFDD adalah Diagram yang menggambarkan suatu sistem yang telah ada 

atau sistem baru yang akan diekmbangkan secara logika, tanpa 

mempertimbangkan lingkungan fisik dimana data tersebut mengalir atau dimana 

data tsersebut akan disimpan.Hal yang harrus diperhatikan dalam menggmbarkan 

Diagram alir.[9] 

a. Bagan alir sebaiknya digunakan dari atas kebawah mulai daari bagian kiei suatu 

halaman  

b. Kegiatan didalam bagan alir harus ditunjukkan dengan jelas  

c. Harus ditunjukkan dimana kegiatan dimulai dan dimana kegiatan berakhir  

d. Masing-masing kegiatan didalam suatu bagan alir sebaiknya digunakan suatau 

kata yang mengawali suatu kegiatan  

e. Gunaakan simbol-simbol bagan air  dalam Context Diagramm. Simbol yang 

digunakan dalam DFD leveled sama dengan simbol dalam Context  Diagram  

Tabel 2. 4. Simbol DFD 

No Simbol Nama Keterangan 

 

1 

  

 

Kesatuan Luar 

 

Memberikan inputt atau  

menerima output dari sistem  

2   

 

Proses 

 

Menggambarkan kegiatan 

dari hasil arus yang masuk 

kedalam proses, untuk 

menghasilkan arus data  
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3   

 

Aliran Data 

 

Menggambarkan aliran data  

atau informasi dari ke   

4   

    

    

Simpan Data 

 

Dapat digunakan sebagai  

sasaran untuk meneriima 

dataa, penyimpanan data  ini 

direpresikan dengan dua 

garis  

   paralel, penyimpanan data 

ini biassanya dihubungkan 

dengan  

  

2.2.9. ERD Entity Relatioship Diagram  

  Model ERD berisi komponen-komponen sntitas dan himbauan relasi yang 

masingmasing dilengkapi dengan atribut-atribut yang mempresentasikan seluruh 

fakta yang ditinjau sehingga dapat diketahui hubungan antara entity-entity yang ada 

dengan artibutartibutnya.selain  itu, dapat  menggambarkan hubungan yang ada 

dalam pengolahan data, seperti hubungan many to many, one to many, dan one to 

one.[10] Berikut simbol-simbol ERD Diantaranya adalah:   

Tabel 2. 5. Simbol ERD 

No Simbol Nama Keterangan 

1  

 

Entitas  Entitas adalah suatu objek yang 

dapat didefinisikan dalam 

lingkungan pemakai  

2  

 

Relasi  Relasi mwnunjukkan adanya 

hubungan diantaranya sejumlah 

entitas yang berbeda  

3  

 

Atribut  Atribut berfungsi mendeskrisikan 

karakter entitas, atribut yang 

berfungsi sebagai  premary kay 

ditulis digaris bawah  



23 

 

 

 

4    

 

Garis  Garis sebagai penghubung antara 

relasi dan entitas atau relasi  dan 

entitas dengan atribut  

  

  Model Entity Relationship diagram memiliki hubungan-hubungan antara 

satuentitas dengan entitas yang disebut dengan kardinalitas.Hubungan kardinalitas 

tersebut diantaranya adalah:  

1. Satu ke Satu (One to One)  

Berarti setiap entitas pada suatu himpunan berhubungan  paling banyak dengan 

satu entitas pada himpunan entitas lainnya, begitupun sebaliknya.   

2. Satu ke Banyak (One to Many)  

Berarti setiap entitas pada suatu himpunan berhubungan dengan banyak entitas  

pada himpunana entitas lainnya,tapi tidak sebaliknya.  

3. Banyak ke Satu ( Many to One)  

Berarti setiap entitas pada suatu himpunan berhubungan dengan paling banyak 

satu entitas pada himpunan lainnya,tapi tidak sebaliknya.  

4. Banyak ke Banyak (Many to Many)  

Berarti setiap entitas pada suatu himpunan dapat berhubungan dengan banyak 

entitas pada himpunan entitas lainnya,dan begituupun sebaliknya.   

 

 

 


