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Abstrak—Setiap tahunnya teknologi 

mengalami perkembangan yang sangat pesat. 

Manusia dapat dengan mudah mengakses 

informasi melalui internet karena adanya teknologi 

informasi. Terlebih pada zaman ini hampir semua 

orang memiliki hewan peliharaan. Dengan adanya 

teknologi, hampir semua orang yang memiliki 

hewan peliharaan dapat dengan mudah 

memecahkan masalah yang mereka temukan pada 

hewan peliharaannya, seperti penyakit kulit pada 

kucing. Penelitian ini membantu menunjukkan 

penyakit apa yang sedang dialami oleh hewan 

peliharan seperti Scabies, Penyakit Pediculosis, 

Penyakit Alergic Dermatitis, Penyakit Ringwrom, 

dan Penyakit Stud Tail. Deteksi penyakit pada 

kucing merupakan proses untuk mengetahui 

penyakit apa yang dialami oleh kucing melalui 

system pakar. Pada hewan yang mengalami 

penyakit tentu saja memiliki perbedaan bentuk dan 

ciri dari hewan yang sehat pada umumnya. Untuk 

membantu masyarakat awam terutama yang 

memiliki peliharaan kucing dan pengetahuannya 

masih kurang dalam mengenali jenis penyakit kulit 

pada kucing maka aplikasi android pada penelitian 

ini menggunakan pemrograman system pakar 

dengan metode forward chaining. Forward 

Chaining merupakan pendekatan yang 

menjalankan informasi (data-driven). Pada 

pendekatan ini diawali dari data yang masuk, 

kemudian menjabarkan kesimpulannya. Pelacakan 

berikutnya mencari kenyataan yang cocok dengan 

IF dari ketentuan IF-THEN, lalu rule akan 

distimulasi dan rule berikutnya akan diuji.  

Aplikasi berbasis android ini dirancang 

untuk mempermudah dan dapat mengetahui jenis 

penyakit kulit, bentuk penyakit kulit, dan cara 

penyembuhan pada kulit kucing. Dengan 

membuka aplikasi para pemilik kucing dapat 

mengetahui dan memecahkan masalah penyakit 

pada kulit hewan peliharaannya. 
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Abstract— Every year technology experiences a 

very rapid development.  Humans can easily  

access information through the  internet due to the 

existence of information technology.  Especially in 

this era, almost everyone has pets.  With the 

presence of technology, almost everyone who has 

a pet can easily solve the problems they find in  

their pet, such as skin diseases in  cat. This research 

helps show what diseases are being experienced by 

domestic animals such as Scabies, Pediculosis 

Disease, Allergic Disease Dermatitis, and  Stud 

Tail Disease. Disease detection in cats is a process 

to find out what diseases are experienced by cats 

through an expert system. In animals subjected to 

the disease, of course, it has different forms and 

features from healthy animals in general.   To help 

ordinary people, especially those who have cat pets 

and their knowledge is still lacking in recognizing 

the types of skin diseases in cats, the android 

application on this research uses expert system 

programming with forward chaining method. 

Forward Chaining is an approach that runs 

information (data-driven). This approach begins 

with the incoming data, then describes the 

conclusions.  The next trace looks for a reality that 

matches the IF from the IF-THEN provision, then 

the rule will be stimulated and the next rule will be 

tested.  

This android-based application is designed to make 

it easier and can find out the type of skin disease, 

the form of skin disease, and how to cure the cat's 
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skin.  By opening the application the owners of cats 

can find out and solve the problem of diseases of 

the skin of their pets. 

Keywords—Skin diseases, mobile applications, 

expert systems, forward chaining 
 

I. INTRODUCTION  

Perkembangan teknologi yang semakin pesat 

membuat teknologi banyak digunakan di berbagai 

bidang. Hal ini mendorong para ahli atau pakar 

untuk semakin mengembangkan teknologi agar 

mampu membantu kegiatan manusia. Pemanfaatan 

sistem pakar (expert system) yang merupakan 

suatu program computer atau system informasi 

dimana memiliki tujuan untuk membantu dalam 

mengambil suatu keputusan secara spesifik untuk 

memecahkan permasalahan yang dianggap cukup 

rumit. System pakar menyimpan informasi yang 

didapatkan dari pakar akan tetapi fungsinya tidak 

sepenuhnya dapat menggantikan kemampuan 

seorang pakar, namun system ini dapat mewakili 

kemampuan seorang pakar.  

Saat ini teknologi bahkan dapat digunakan 

untuk mengetahui penyakit pada kucing. 

Memelihara hewan menjadi salah satu yang 

diminati oleh banyak elemen masyarakat. Para 

pecinta kucing bahkan ada yang menganggap 

bahwa kucing adalah bagian dari keluarga mereka 

karena kucing memiliki daya Tarik tersendiri 

seperti bulu dan warna mata yang beraneka ragam. 

Dalam memelihara kucing, tentu tidak hanya 

memperhatikan asupan nutrisi saja, namun perlu 

juga memperhatikan kesehatannya. Akan tetapi 

terbatasnya biaya membuat mereka enggan 

membawa kucing peliharaan mereka ke dokter. 

Yang dapat mengetahui penyakit yang diidap oleh 

kucing seharusnya hanya dokter. Orang awam 

dapat lebih susah mengetahui karena terbatasnya 

pengetahuan. Namun dengan adanya teknologi 

orang awam sekalipun dapat mengetahui penyakit 

apa yang diidap oleh kucing mereka. Sehingga 

mereka dapat dengan mudah mencari obat bagi 

kucing mereka sesuai dengan penyakit yang 

dialami oleh kucing tersebut. 
 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terkait 

Pada tahun 2018 Siti Nurazizah dan Maulana S 

melakukan penelitian dan membangun suatu 

aplikasi berbasis android untuk mendeteksi 

penyakit kulit pada kucing disertai dengan 

tindakan lanjutan ketika penyakit kulit pada kucing 

sudah ditemukan. Sistem pakar yang dibangun 

menerapkan metode forward chaining dan tingkat 

akurasi sistem pakar yang dibangun adalah 67% 

setelah diujicoba pada 30 orang tenaga medis. 

Penelitian oleh Brigita dkk, tahun 2020 yaitu 

membuat sistem pakar untuk diagnose penyakit 

ayam pedaging dengan menggunakan metode 

forward chaining. Hasil yang diperoleh adalah 

adanya aplikasi berbasis web yang dapat 

dimanfaatkan oleh para peternak ayam untuk 

mengenali penyakit pada ayam pedaging sekaligus 

cara untuk menangani penyakit tersebut. 

Penelitian oleh yulyanto tahun 2019 yaitu 

membuat sistem pakar berbasis android untuk 

mendiagnosa penyakit pada sapi. Sistem pakar ini 

dibangun dalam upaya menurunkan resiko 

tingginya kerugian yang dialami peternak karena 

adanya penyakit reproduksi pada sapi yang tidak 

ditangani secara dini. Metode yang digunakan pada 

sistem pakar ini adalah Tsukamoto Fuzzy dengan 

menggunakan enam gejala klinis pada sapi. Hasil 

pengujian pada sistem yang dibangun berhasil 

menunjukan tingkat resiko sapi terjangkit penyakit 

sistem reproduksi 

 

2.2 Landasan Teori 

1. Konsep Sistem Pakar 

System pakar merupakan salah satu cabang dari 

Artificial Intelligence (AI) dimana system pakar 

merupakan system computer yang dapat 

memecahkan suatu permasalahan yang dianggap 

rumit yang diselesaikan selayaknya seorang pakar. 

System pakar ini tidak sepenuhnya dapat 

menggantikan peran dari seorang pakar.  Dalam 

system pakar terdapat komponen yang memiliki 

fungsi masing seperti antar pengguna, basis 

pengetahuan,mesin inferensi, memori kerja, 

fasilitas penjelasan,dan fasilitas akuisisi. 

Interferensi adalah alat pemikir berbentuk piranti 



 

lunak yang melaksanakan kewajiban inferensi 

pemikiran system pakar. 

Pada system pakar terdapat 2 interferensi yakni 

1. Forward chaining dimana pencarian diawali 

kenyataan yang dikenal kemudian dicari 

kesimpulannya. Pelacakan ke depan akan 

membandingkan fakta yang dikenal dengan IF 

dari aturan IF-THEN 

2. Backward Chaining, diawali dengan membuat 

hipotesis terlebih dahulu kemudian menguji 

dan mencari fakta-fakta yang dari hipotesis 

tersebut. Proses pencarian diawali dari tujuan  

pemecahan yang ingin dicapai,  kemudian dari 

aturan-aturan yang diperoleh berupa 

kesimpulan, backward chaining yang akan 

mengerjakannya sehingga ditemukan hail akhir 

yang diinginkan, apabila ditemukan 

ketidakcocokan maka berarti hasil itu bukan 

solusi yang inginkan. 

System pakar terbentuk dari dua bagian utama 

yaitu system pengembang dan system konsultasi 

seperti gambar berikut ini 

 
2. Metode Forward Chaining 

Forward Chaining adalah pencarian oleh 

informasi (data-driven). Riset pencarian diawali 

data masukan, kemudian menjabarkan kesimpulan. 

Metode forward chaining bekerja dengan 

menggunakan teknik reasoning (pemikiran) 

dimana mesin akan bekerja mengambil suatu 

keputusan dengan cara yang logis. Metode forward 

chaning bekerja dengan melakukan pencocokan 

terhadap fakta yang ada kemudian menarik 

kesimpulan yang dimulai dari pencocokan fakta 

menggunakan kondisi (IF) terlebih dahulu lalu 

menggunakan aturan (IF-THEN). Ilustrasi metode 

forward chaining ditunjukkan oleh gambar berikut 

ini 

 

 
 

3. Kucing dan Penyakit Kucing 

Sejak 4000 tahun SM, kucing merupakan 

salah satu hewan peliharaan yang paling popular di 

seluruh dunia bahkan sampai sekarang karena 

kucing bisberteman baik dengan manusia. Pemilik 

kucing wajib mencermati cara pemeliharaan serta 

makanan kucing dengan baik demi melindungi 

kesehatan kucing. Kucing yang tidak dirawat 

dengan baik dapat dengan mudah terkena penyakit. 

Penyakit kulit merupakan salah satu penyakit yang 

kerap ditemukan pada kucing, seperti Scabies, 

Penyakit Pediculosis, Penyakit Alergic Dermatitis, 

Penyakit Ringworm, dan Penyakit Stud Tail. 

Kelalaian pemilik dalam memelihara kucing dapat 

menyebabkan hilangnya nyawa kucing. Pertanda 

dini dari penyakit kulit sering kali tidak nampak 

karena hampir sama dengan kebiasaan kucing yang 

sering menggaruk dan bulu yang gugur. Oleh sebab 

itu pemilik sering kali tidak menghiraukannya 

karena mengira kucing peliharaannya baik-baik 

saja. Penentuan aplikasi android digunakan karena 

dilandasi oleh hampir semua orang telah memiliki 

smarthphone serta jaringan internet yang memadai 

sehingga mudah untuk diakses dari mana saja. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. METHODOLOGY 

Beberapa tahapan yang dilakukan pada 

penelitian ini ditunjukkan pada gambar berikut 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Pembuatan Rules 

Sebelum membuat suatu aplikasi system pakar 

terlebih dahulu diperlukan pembuatan rules 

pengetahuan. Data penyakit pada kucing 

ditunjukkan tabel berikut 

 

Kode penyakit Nama penyakit 

P1 Ringworm 

P2 Scabies 

P3 Pediculosis 

P4 Alergic Dermatitis 

P5 Stud Tail 

 

Berbagai gejala terhadap penyakit kulit kucing 

ditunjukkan pada tabel berikut 
 

 

 

Kode Gejala 

G1 Terdapat luka atau lesi berbentuk seperti 

lingkaran 

G2 Bulu rontok 

G3 Kucing mengalami gatal-gatal 

G4 Kulit bersisik 

G5 Muncul memar di area kulit yang 

terinfeksi 

G6 Timbul luka atau lecet 

G7 Kulit memerah 

G8 Muncul kerak di sekitar luka 

G9 Terlihat ada serangga kecil di bulu kucing 

G10 Terlihat butiran telur dalam bulu kucing 

G11 Menggigit ekor, lengan, paha, dan bokong 

G12 Terlihat lemah dan lesu 

G13 Bulu ekor rontok 

G14 Bulu tipis di sekitar ekor 

G15 Ekor berminyak dan berbau 

G16 Terdapat cairan hitam kecoklatan di ekor 

 

Berdasarkan tabel gejala dan penyakit di atas 

makan didapatkan rule base pengetahuan yang 

ditunujkkan tabel berikut 
No Rule Base 

1 IF G1 AND G2 AND G3 AND G4 AND G5 THEN 

P1 

2 IF G2 AND G3 AND G6 AND G7 AND G8 THEN 

P2 

3 IF G3 AND G9 AND G10 AND G11MAND G12 

THEN P3 

4 IF G2 AND G3 AND G7 THEN P4 

5 IF G13 AND G14 AND G15 AND G16 THEN P5 

 

IV. RESULT 

Berikut tampilan antarmuka aplikasi deteksi 

penyakit kulit berbasis android yang dibangun 

sebagai tampilan utama saat masuk ke aplikasi 

penyakit kulit pada kucing. 

 

 
Halaman selanjutnya adalah halam antarmuka 

utama yang ditunjukkan pada gambar berikut 

Start 

Studi pustaka 

Pengumpulan Data 

Perancangan Sistem 

End 

Pembuatan Rules 

Penelusuran Data 

Forward Chaining 

Pengujian Sistem 

Perancangan Dan 

Pemodalan Aplikasi 

Implementasi Sistem 



 

 

 
Pada halaman ini terdapat beberapa menu yang 

dapat dipilih oleh pengguna, diantaranya 

konsultasi melalui aplikasi, kemudian deskripsi 

tentang kucing dan penyakitnya serta terdapat 

menu untuk berhubungan langsung dengan pakar. 

Berikut tampilan halaman konsultasi. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Pada halaman ini pengguna dapat melakukan 

konsultasi pada aplikasi. Berdasarkan gejala-gejala 

yang tampak pada kucing, system dapat 

memberikan kesimpulan sebagaimana yang 

dilakukan oleh seorang pakar yang didasarkan 

paada jenis penyakit kulit pada kucing yang sesuai 

deng informasi gejala yang diinputkan. 

V. CONCLUSION 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dapat 

disimpulkan bahwa system pakar untuk 

mengetahui penyakit kulit pada kucing yang 

berbasis android dapat dimanfaatkan oleh para 

pemilik kucing untuk dapat mendeteksi secara dini 

penyakit yang diderita oleh kucing peliharaan 

mereka berdasarkan gejala-gejala yang terlihat 

pada kucing. System dapat digunakan dimanapun 

dan kapanpun hanya saja pengguna harus 

terhubung langsung dengan jaringan internet. 
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