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ABSTRACT 

 

EXPERT SYSTEM OF CATS BASED ON ANDROID 

 

By 

 

ANLEY WIVER AZNI 

 

Cat is one of animals that addicted by societies. But part of them have lack of 

experience about pet health so they need help from veterinarians for resolve the 

problem about healthy of their pet. Limitations of veterinarians and cat clinics are 

also one of the problem that faced them for taking care of their cat. It needed 

informations can educationally for societies that know symptoms of cat diseases so 

if their cats was sick, they can take the first solutions of it. Nowadays technology 

advances makes more software that helping and making it easy for our life. which 

is one of it example expert system. Technology of smartphone was so fast growing. 

Smarthphone based Android is the most in demand in the world. Because of the 

problems so it builted expert system of cats based on Android. It has diseases 

diagnosis of cat feature, information of cat feature, tips of cats feature, diseases 

data of cat feature that has also maps, messages and telephone features. It use 

forward chaining method as method of reasoning and black box testing as 

application testing. This application can run so well responding with the functions 

provided. 

 

Keywords : expert system, forward chaining, black box testing 
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ABSTRAK 

 

SISTEM PAKAR KUCING BERBASIS ANDROID 

 

Oleh 

 

ANLEY WIVER AZNI 

 

Kucing adalah hewan yang sangat diminati oleh masyarakat. Namun sebagian besar 

pemilik hewan kesayangan yang kurang berpengalaman tentang kesehatan hewan 

kesayangan mereka sehingga pemilik membutuhkan bantuan dokter hewan untuk 

mengatasi masalah kesehatan hewan peliharannya. Keterbatasan dokter hewan dan 

klinik kucing juga salah satu penyebab masalah yang dihadapi oleh pemiliki kucing 

untuk merawat kucingnya. Diperlukan suatu informasi yang bisa mengedukasi 

masyarakat untuk bisa mengetahui gejala-gejala penyakit yang diderita oleh kucing 

sehingga apabila kucing tersebut sakit, pemilik dapat mengambil tindakan 

pertolongan pertama. Kemajuan teknologi dan informasi saat ini membuat semakin 

banyak perangkat lunak yang dapat membantu dan memudahkan kehidupan 

manusia, salah satu bentuknya yaitu sistem pakar. Perkembangan teknologi 

smartphone semakin berkembang. Smartphone berbasis Android adalah 

smartphone yang paling banyak diminati oleh pengguna smartphone di dunia ini. 

Berdasarkan dari masalah-masalah tersebut maka dibangunlah sistem pakar kucing 

berbasis android. Sistem pakar ini memiliki fitur diagnosa penyakit kucing, fitur 

informasi kucing. fitur tips kucing,  fitur data penyakit. Sistem pakar ini juga 

dilengkapi dengan fitur maps, sms dan telepon. Sistem pakar ini menggunakan 

metode forward chaining sebagai metode penalaran dan pengujian black box 

sebagai pengujian aplikasinya. Aplikasi ini dapat berjalan dengan baik sesuai 

dengan fungsi yang diberikan. 

 

Keywords : Sistem Pakar, forward chaining, black box testing 
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MOTTO 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang dan Masalah 

Saat ini, banyak hewan kesayangan yang diminati oleh masyarakat. Salah 

satu hewan kesayangan yang diminati adalah kucing. Banyak pemilik 

hewan tidak mengetahui cara merawat hewan kesayangannya dengan baik. 

Hal ini dapat menyebabkan hewan kesayangan mereka terserang penyakit. 

Hewan tidak dapat berbicara tentang masalah kesehatan mereka. Pemilik 

hewan kesayangan harus memperhatikan perubahan perilaku pada hewan 

kesayangan  mereka untuk mengetahui apakah hewan kesayangan dalam 

kondisi sehat atau tidak. Sebagian besar pemilik hewan kesayangan  yang 

kurang berpengalaman tentang kesehatan hewan kesayangan mereka 

sehingga pemilik membutuhkan bantuan dokter hewan untuk mengatasi 

masalah kesehatan hewan peliharannya. Namun dokter hewan tidak selalu 

dapat membantu pemilik hewan kesayangan  mengatasi masalah tersebut 

sewaktu-waktu (Dewanti, 2017). Saat ini dokter hewan dan klinik hewan 

terbatas terutama didaerah-daerah, sehingga bagi pemilik hewan khususnya 

kucing yang tinggal di daerah akan mengalami kesulitan untuk memeriksa 

hewan kesayangannya ketika sakit. 
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Di Provinsi Lampung, keberadaan dokter hewan masih dinilai sangat minim 

dibandingkan dengan populasi kucing yang tinggi. Kepala Dinas 

Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, Dessy Desmaniar 

Romas mengatakan, pada tahun 2014 pihaknya hanya memiliki 40 dokter 

hewan. Dari jumlah itu, 12 orang di antaranya sudah bersatus sebagai 

Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sedangkan 28 orang lainnya masih tercatat 

sebagai Tenaga Harian Lepas (THL) (Putri, 2016).  

 

Proses diagnosa suatu penyakit pada kucing seharusnya dilakukan oleh 

Dokter. Namun, keterbatasan jumlah menyebabkan sulitnya berinteraksi 

langsung. Sehingga sebagian besar pemelihara kucing menangani sendiri 

permasalahan kesehatan dan penyakit hewan kesayangan nya. Kurangnya 

pengetahuan tentang penanganan penyakit mengakibatkan pemelihara 

membuat kesalahan dalam mendiagnosa dan memberikan obat kepada 

hewan yang sedang sakit.  

 

Diperlukan suatu informasi yang bisa mengedukasi masyarakat untuk bisa 

mengetahui gejala-gejala penyakit yang diderita oleh kucing sehingga 

apabila kucing tersebut sakit, pemilik dapat mengambil tindakan 

pertolongan pertama. Masa sekarang perkembangan teknologi smartphone 

semakin  berkembang. Smartphone berbasis Android adalah smartphone 

yang paling banyak diminati oleh pengguna smartphone di dunia ini. 

Sebanyak 82,8% pada tahun 2016 pengguna diseluruh dunia menggunakan 
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sistem operasi android (Muhammad, F., & Nugroho, RA., & Turianto, 

2016). 

 

Perkembangan komputer juga berjalan dengan cepat terutama di bidang 

kecerdasan buatan. Keterbatasan masalah-masalah tersebut dapat diatasi 

dengan sistem pakar. Sistem pakar secara umum adalah sistem yang 

berusaha mengadopsi pengetahuan komputer agar komputer dapat 

menyelesaikan masalah seperti yang dapat dilakukan oleh ahli atau pakar. 

Dengan kata lain, Kemajuan teknologi dan informasi saat ini membuat 

semakin banyak perangkat lunak yang dapat membantu dan memudahkan 

kehidupan manusia, salah satu bentuknya yaitu sistem pakar. Sistem pakar 

merupakan sistem komputer yang menyamai kemampuan dari seorang 

pakar dan diharapkan dapat bekerja dalam semua hal dengan pengetahuan 

yang khusus untuk penyelesaian dalam bidang tertentu (Haryati, 2017). 

 

Sistem pakar membutuhkan suatu metode-metode penalaran yang 

digunakan untuk mendukung berjalannya sistem. Metode-metode penalaran 

tersebut antara lain inferensi berbaris aturan yaitu forward chaining dan 

backward chaining, pelacakan (searching) yaitu depth first search dan 

breadth first search, faktor kepastian (certainty factor), Logika Fuzzy dan 

Probabilitas Bayes. Namun yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode penalaran forward chaining. Menurut Sutojo bahwa metode 

forward chaining merupakan teknik pencarian yang dimulai dengan fakta 

yang diketahui kemudian mencocokkan fakta-fakta tersebut dengan bagian 
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IF dari rules IF-THEN. Bila ada fakta yang cocok dengan bagian IF maka 

rule tersebut akan dieksekusi. Bila sebuah rule dieksekusi maka sebuah 

fakta baru ditambahkan ke dalam database. Setiap kali pencocokan berhenti 

bila tidak ada lagi rule yang bisa dieksekusi.  

 

Aplikasi sistem pakar dapat mewakili seorang pakar yang ahli dibidangnya 

untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada. Dengan aplikasi 

tersebut, pengetahuan pakar dapat disimpan tanpa batas waktu. Selain itu, 

sistem pakar juga meningkatkan produktifitas kerja, menghemat waktu 

dalam menyelesaikan masalah dan menyederhanakan solusi untuk kasus-

kasus yang kompleks dan berulang-ulang. Implementasi sistem pakar dapat 

dibangun dalam berbagai plaform yaitu berbasis web atau berbasis android 

ataupun juga memakai keduanya (Putri, 2016). 

 

Penelitian sebelumnya mengenai sistem pakar kucing yang dilakukan oleh 

Wisnu dan Mariyatus yang berjudul sistem pakar diagnosa penyakit pada 

kucing berbasis web menggunakan metode forward chaining memberikan 

kesimpulan bahwa sistem pakar yang telah dibuat dapat membantu serta 

mempermudah masyarakat dalam mendiagnosa dan memberikan 

pertolongan pertama pada kucing yang sakit dengan baik. Sistem pakar ini 

dibuat untuk mempermudah pengguna sistem untuk mendapatkan informasi 

dan solusi mengenai penyakit kucing. Kekurangan  sistem pakar ini masih 

menggunakan sistem web sehingga implementasinya kurang praktis bila 
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dibandingkan dengan jaman sekarang yang penggunanya telah banyak 

menggunakan smartphone android (Nugraha, RW., & Mariyatus, 2011).  

 

Penelitian sebelumnya juga mengenai sistem pakar kucing yang dilakukan 

oleh Saputra, Lestari & Sutanta yang berjudul sistem pakar untuk diagnosa 

penyakit kucing berbasis web menggunakan framework codeigniter yang 

terdiri atas 11 penyakit kucing ini dapat membantu pengguna mendiagnosa 

penyakit kucing, memberikan pengetahuan tentang penyakit serta tips dan 

artikel tentang kucing. Sistem tersebut dibangun untuk menyimpan 

pengetahuan keahlian seorang pakar dokter hewan yang dirancang 

sedemikian rupa sehingga mengadopsi perkembangan jenis penyakit 

dengan menggunakan aturan metode forward chaining. Sistem pakar ini 

dibangun untuk mendukung proses penambahan, pengubahan, dan 

penyimpanan data penyakit dan gejala serta solusinya (Saputra, D., & 

Lestari, U., & Sutanta, 2015). 

  

Penelitian lain yang berjudul sistem pakar diagnosa penyakit pada ikan 

budidaya air tawar dengan metode forward chaining berbasis android 

dilakukan oleh Praseda menyimpulkan bahwa telah berhasil dibangun 

aplikasi pakar ikan yang dibuat sebagai sarana penunjang untuk 

pembudidaya ikan dalam konsultasi masalah penyakit ikan. Sistem pakar 

yang dibangun dapat memberikan hasil diagnosa berdasarkan fakta-fakta 

yang telah diberikan. Aplikasi ini juga dapat membantu pembudidaya dalam 
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mendiagnosa penyakit ikan dan meberikan soluasi terkait penyakit yang 

diderita layaknya seorang pakar (Praseda, 2016).  

 

Pada masa sekarang apabila kita ingin menuju ke tempat yang kita inginkan 

namun tempat tersebut sebelumnya belum pernah kita ketahui rute 

perjalanannya biasanya kita akan menggunakan teknologi Google Maps 

yang tersedia dalam smartphone Android. 

 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Safitri , Penelitian tersebut  

menggunakan teknologi Google Maps dalam smartphone Android sebagai 

petunjuk arah ke lokasi wisata sehingga dapat mempermudah 

menyampaikan informasi rute perjalanan kepada pengguna serta terdapat 

fitur Short Message Service (SMS) dan telepon sebagai media untuk 

menghubungi pengelola wisata (Safitri, 2017). 

 

Latar belakang masalah dan penelitian sebelumnya mendasari perancangan 

dan penelitian dengan judul sistem pakar kucing berbasis android. Sistem 

pakar ini diharapkan mampu membantu bagi pengguna yang memiliki 

kucing apabila kucingnya sedang terserang penyakit maka dapat 

menggunakan fitur menu diagnosa penyakit sedangkan pengguna yang 

belum memiliki kucing tapi berminat untuk memelihara kucing maka dapat 

menggunakan fitur menu informasi kucing. Pengguna juga dapat 

memperoleh informasi merawat kucing dengan menggunakan fitur menu 

tips kucing. Apabila pengguna ingin melihat jenis-jenis penyakit apa saja 
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yang menyerang kucing dapat menggunakan fitur pilih penyakit. Sistem 

pakar ini juga dilengkapi dengan fitur maps, sms dan telepon yang 

digunakan untuk mempermudah pengguna apabila ingin menghubungi 

pihak klinik hewan ataupun rumah sakit yang lokasinya telah ditandai oleh 

sistem. Apabila fitur sms dan telepon tersebut diakses maka akan langsung 

terintegrasi dengan bawaan layanan sms dan telepon yang telah disediakan 

di setiap smartphone.  

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah Bagaimana 

merancang sistem pakar kucing berbasis android. 

 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah. 

1. Aplikasi ini hanya dapat dioperasikan dalam smartphone yang 

mendukung OS (Operating System) Android. 

2. Aplikasi dapat mendiagnosa penyakit pada kucing. 

3. Aplikasi dapat memberikan solusi dari diagnosa penyakit pada kucing 

yang teridentifikasi. 

4. Aplikasi dapat mempermudah menyampaikan informasi lokasi kepada 

pengguna dengan menggunakan teknologi Google Maps. 

5. Aplikasi menggunakan metode penalaran forward chaining. 

6. Aplikasi bersifat online. 
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D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan membangun sistem pakar 

kucing berbasis android. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Manfaat Praktis 

a) Mempermudah pengguna untuk mengetahui jenis gejala dan 

penyakit pada kucing. 

b) Memberikan informasi untuk mngetahui bagaimana cara menangani 

penyakit yang menyerang kucing. 

c) Memberikan dampak efisiensi pengguna untuk dapat menghemat 

waktu, biaya, tenaga serta uang dalam merawat kucingnya yang 

sedang sakit. 

 

2. Manfaat Akademis 

a) Hasil penelitian dapat menambah pengetahuan baru untuk penulis. 

b) Mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan 

selama kuliah. 

c) Untuk dijadikan acuan terhadap pengembangkan ataupun 

pembuatan dalam penelitian yang sama. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Definisi Sistem Pakar 

Sistem pakar adalah sistem komputer yang ditunjukan untuk meniru semua 

aspek kemampuan pengambilan keputusan seorang pakar. Sistem pakar 

sebagai sebuah program komputer pintar yang memanfaatkan pengetahuan 

dan prosedur inferensi untuk memecahkan masalah yang cukup sulit hingga 

membutuhkan keahlian khusus dari manusia.  

 

Pakar atau ahli didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan 

atau keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Seorang 

pakar dapat memecahkan masalah yang tidak mampu dipecahkan oleh 

kebanyakan orang. Pengetahuan yang ada di dalam sistem pakar dapat 

berasal dari seorang ahli ataupun berasal dari jurnal, buku, dan sumber lain 

yang berhubungan dengan sistem pakar. 

 

Sistem pakar dapat menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan 

oleh manusia dan keandalan dari sistem pakar terletak pada data atau ilmu 

pengetahuan yang diinputkan kedalamnya. Sistem pakar adalah program 

praktis yang menggunakan strategi dalam ilmu pengetahuan yang 
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berhubungan dengan suatu penemuan (heuristik) yang dikembangkan untuk 

menyelesaikan masalah yang khusus.  

 

Sistem pakar umumnya dirancang dengan cara yang berbeda dengan sistem 

konvensional lain, terutama karena masalah yang dihadapi umumnya tidak 

memiliki solusi algoritmik dan bergantung pada inferensi untuk 

mendapatkan solusi yang terbaik yang paling mungkin. Oleh karena itu, 

sistem pakar harus mampu menjelaskan inferensi yang dilakukan sehingga 

hasil yang diperoleh dapat diperiksa. Keterbatasan sistem pakar dalam 

prakteknya saat ini adalah kurangnya pengetahuan kausal yaitu sistem tidak 

memiliki pemahaman yang melandasi sebab dan efek dalam sistem. Lebih 

mudah membangun sistem pakar dengan pengetahuan bersifat dangkal yang 

didasarkan atas pengetahuan empiric atau heuristic dibandingkan dengan 

memprogram sistem dengan pengetahuan mendalam yang berdasarkan 

struktur, fungsi dan perilaku sebuah objek  (Rosnelly, 2012). 

 

B. Manfaat Sistem Pakar 

Manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya sistem pakar, antara lain 

sebagai berikut. 

1. Memungkinkan orang awam bisa mengerjakan pekerjaan para  

ahli. 

2. Bisa melakukan proses yang berulang secara otomatis. 

3. Menyimpan pengetahuan dan keahlian para pakar. 

4. Meningkatkan kualitas. 
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5. Mampu mengambil dan melestarikan keahlian para pakar (terutama yang 

termasuk keahlian langka). 

6. Memiliki kemampuan untuk mengakses pengetahuan. 

7. Dapat diandalkan. 

8. Meningkatkan kapabilitas (kemampuan) sistem komputer. 

9. Meningkatkan kompetensi dalam penyelesaian masalah. 

10. Menghemat waktu dalam pengambilan keputusan  

 

C. Struktur Sistem Pakar 

Adapun struktur sistem pakar dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

Gambar 1 Struktur Sistem Pakar   

 

Komponen yang terdapat dalam struktur sistem pakar ini adalah knowledge 

base (rules), inference egine, working memory, explanation facility, 

knowledge acquisition facility, user interface. 
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1. Knowledge Base ( Basis Pengetahuan) 

Basis pengetahuan mengandung pengetahuan untuk pemahaman, 

formulasi, dan penyelesaian masalah. Komponen sistem pakar disusun 

atas dua elemen dasar yaitu fakta dan aturan. Fakta merupakan informasi 

tentang objek dalam area permasalahan tertentu, sedangkan aturan 

merupakan informasi tentang cara bagaimana memperoleh fakta baru 

dari fakta yang telah diketahui. Pada struktur pakar, knowledge base 

untuk menyimpan pengetahuan dari pakar berupa aturan ( if <kondisi> 

then <aksi> atau dapat juga disebut condition-action rules).  

 

2. Inference Engine ( Mesin Inferensi) 

Mesin inferensi merupakan otak dari sebuah sistem pakar dan dikenal 

juga dengan sebutan struktur control.  Atau dalam sistem pakar berbasis 

kaidah. Komponen ini mengandung mekanisme pola pikir dan 

penalaran yang digunakan oleh pakar dalam menyelesaikan suatu 

masalah. Mesin inferensi dalam hal ini adalah processor pada sistem 

pakar yang mencocokkan bagian kondisi dari aturan yang tersimpan di 

dalam knowledge base dengan fakta yang tersimpan di working memory.   

 

3. Working Memory 

Berguna untuk menyimpan fakta yang dihasilkan oleh Inference engine 

dengan penambahan parameter berupa derajat kepercayaan atau dapat 

juga dikatakan sebagai global database dari fakta yang digunakan oleh 

aturan-aturan yang ada.  
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4. Explanation facility 

Menyediakan kebenaran dari solusi yang dihasilkan kepada user. 

 

5. Knowledge acquisition facility 

Meliputi proses pengumpulan, pemindahan dan perubahan dari 

kemampuan pemecahan masalah seorang pakar atau sumber 

pengetahuan terdokumentasi ke program komputer, yang bertujuan 

untuk memperbaiki atau mengembagkan basis pengetahuan. 

 

6. User Interface 

Mekanisme untuk memberi kesempatan kepada user dan sistem pakar 

untuk berkomunikasi. Antarmuka menerima informasi dari pemakai dan 

mengubahnya ke dalam bentuk yang dapat diterima oleh sistem. 

Antarmuka menerima informasi dari sistem dan menyajikannya ke 

dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh pemakai (Rosnelly, 2012). 

 

D. Jenis-Jenis Metode Penalaran Dalam Sistem Pakar 

Jenis – jenis metode penalaran dalam sistem pakar yaitu forward chaining 

dan backward chaining, pelacakan (searching) yaitu depth first search dan 

breadth first search, faktor kepastian (certainly factor), logika fuzzy dan 

probabilitas bayes. 

1. Forward Chaining Dan Backward Chaining 

Forward chaining merupakan pelecakan ke depan yang memulai 

penalaran dari fakta-fakta yang ada yang mengandung hipotesa tersbut 
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menuju keimpulan hipotesa. Forward chaining juga dapat diartikan 

sebagai metode pencarian atau teknik pelacakan ke depan yang ada dan 

penggabungan aturan untuk menghasilkan suatu kesimpulan atau tujuan 

(Hayadi, 2016). 

 

Backward chaining adalah suatu rantai yang di lintasi dari suatu 

hipotesis kembali ke fakta yang mendukung hipotesis tersebut cara lain 

menggambarkan backward chaining adalah dalam hal tujuan yang dapat 

dipenuhi dengan pemenuhan sub tujuannya. Backward chaining juga 

bisa diartikan sebagai penalaran yang dimulai dari level tertinggi 

membangun suatu hipotesis, turun ke fakta level paling bawah yang 

dapat mendukung hipotesa dinamakan dengan penalaran dari atas 

kebawah (Yanti, EF., & Hamsyah, 2016). 

 

2. Pelacakan ( Searching) 

Metode pelacakan ini terbagi menjadi dua yaitu depth first chaining dan 

breadth first chaining. Depth first chaining adalah suatu metode 

pencarian pada sebuah pohon dengan menelusuri satu cabang sebuah 

pohon sampai menemukan solusi. Pencarian dilakukan pada satu node 

dalam setiap level dari yang paling kiri dan dilanjutkan pada node 

sebelah kanan. Jika solusi ditemukan maka tidak diperlukan proses 

backtracking yaitu penelusuran balik untuk mendapatkan jalur yang 

diinginkan. Pada metode DFS pemakaian memori tidak banyak karena 

hanya node-node pada lintasan yang akktif saja yang disimpan. Selain 
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itu, jika solusi yang dicari berada pada level yang dalam dan paling kiri, 

maka DFS akan menemukannya secara cepat.  

 

Breadth First Search adalah suatu metode yang melakukan pencarian 

secara melebar yang mengunjungi simpul secara preorder yaitu 

mengunjungi suatu simpul kemudian mengunjungi semua simpul yang 

bertetangga dengan simpul tersebut dahulu. Selanjutnya, simpul yang 

belum dikunjungi dan bertetangga dengan simpul-simpul yang tadi 

dikunjungi, demikian seterusnya (Prasetiyo, B., & Hidayah, 2014). 

 

3. Faktor Kepastian ( Certainty Factor) 

Teori Certainty Factor (CF) diusulkan oleh Shortliffe dan Buchnan pada 

1975 untuk mengakomodasikan ketidakpastian pemikiran (inexact 

reasoning) seorang pakar. Certainty Factor (CF) mengakomodasikan 

hal ini digunakan untuk menggambarkan tingkat keyakinan pakar 

terhadap masalah yang sedang dihadapi (Maharani, 2017). 

 

Faktor kepastian menyatakan kepercayaan dalam sebuah kejadian 

berdasarkan bukti atau penilaian pakar. Faktor kepastian menggunakan 

suatu nilai untuk mengasumsikan derajat keyakinan seorang pakar 

terhadap suatu data.   

 

Ada 2 macam faktor kepastian yang digunakan adalah. 

1. Faktor kepastian yang diisikan oleh pakar bersama dengan aturan. 

2. Faktor kepastian yang diberikan oleh pengguna (Putri, 2016). 
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4. Logika Fuzzy 

Logika Fuzzy merupakan suatu logika yang memiliki nilai kesamaran 

antara benar atau salah. Dalam teori logika fuzzy suatu nilai bias bernilai 

benar atau salah secara bersama. Logika fuzzy memiliki derajat 

keanggotaan dalam rentang 0 hingga 1. Logika ini juga digunakan untuk 

menerjemahkan suatu besaran yang diekspresikan menggunakan 

bahasa, misalkan besaran kecepatan laju kendaraan yang diekspresikan 

dengan pelan, agak cepat, cepat dan sangat cepat dan logika ini 

menunjukkan sejauh mana nilai itu benar dan sejauh mana nilai itu salah. 

Logika fuzzy adalah suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang 

input kedalam suatu ruang output yang memiliki nilai kontinyu yang 

dapat dikatakan sebagian benar dan sebagian salah pada waktu yang 

sama (Bahroini, A., & Farmadi, A. & Nugroho, 2016). 

 

5. Probabilitas Bayes 

Probabilitas bayes merupakan metode yang digunakan sebagai alat 

pengambilan keputusan dalam memecahkan suatu masalah 

ketidakpastian. Metode ini sangat membantu dalam menghitung suatu 

peluang dengan rumus yang lebih sederhana dari metode lain. Teorema 

Bayes dikemukakan oleh seorang pendeta presbyterian Inggris pada 

tahun 1763 yang bernama Thomas Bayes. Teorema bayes ini kemudian 

disempurnakan oleh Laplace. Teorema bayes digunakan untuk 

menghitung probabilitas terjadinya suatu peristiwa berdasarkan 

pengaruh yang didapat dari hasil observasi. Sejumlah teori telah 
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ditemukan untuk menyelesaikan ketidakpastian, salah satu diantaranya 

adalah Probabilitas Bayes (Bayesian Probalility). Probabilitas 

menunjukkan kemungkinan sesuatu akan terjadi atau tidak. Probabilitas 

disebabkan oleh tidak mampunya seorang pakar untuk merumuskan 

kaidah secara pasti (Qamaruzzaman, M., & Sam'ani, 2016). 

 

Teori probabilitas digunakan bukan hanya untk hal-hal yang teoritis 

ketika model-model matematis tidak dapat disusun lagi secara 

komperhensif untuk memecahkan suatu masalah. Apalagi dunia 

pendidikan yang pada umumnya memerlukan pertimbangan yang lebih 

singkat mengandalkan konsep-konsep di dalam di dalam teori 

probabilitas. Probabilitas banyak digunakan untuk menaksir derajat 

ketidakpastian dan mengurangi resiko. Probabilitas digunakan untuk 

mengukur tingkat terjadi suatu kejadian yang acak (Aptriani, 2017). 

 

Teorema bayes banyak dimanfaatkan oleh pengembang sistem 

informasi untuk mengembangkan aplikasi atau sistem yang dapat 

menggantikan keahlian dari seorang pakar dalam memberikan informasi 

atau menjadi sebuah pengambilan keputusan. Pemanfaatan Teorema 

bayes banyak digunakan diberbagai aplikasi termasuk sistem pakar. 

Aplikasi sistem pakar yang mengimplementasikan teorema bayes 

diantaranya adalah pada tahun 2014 metode ini digunakan dalam 

pembuatan sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit kelinci berbasis 

web dapat menghasilkan fakta bahwa sistem tersebut dapat bekerja 
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seperti layaknya seorang dokter hewan. Informasi yang dihasilkan 

adalah nama penyakit, definisi, penyebab, gejala-gejala yang menyertai, 

keterangan penyakit, solusi pengobatan dan probabilitas penyakit 

(Triyanto, S., & Fadlil, A, 2014) 

 

E. Google Maps 

Google Maps adalah sebuah jasa peta globe virtual gratis dan online 

disediakan oleh Google. Fasilitas Google Maps dihadirkan oleh Google 

sejak tahun 2005 dan terus berkembang hingga sekarang ini. Di alam 

Google Maps, anda tidak hanya mendapatkan tampilan peta dunia, namun 

juga informasi pendukung berupa informasi jalan, lokasi layanan public, 

bisnis dan sebagainya (Lengkong, HN. & Sinsuw, AE., & Lumenta, 2015). 

 

Google Maps terdapat bagian Google Maps API dapat digunakan untuk 

menambahkan peta ke aplikasi berdasarkan data di Google Maps. API 

secara otomatis menangani akses ke server Google Maps, mengunduh 

data, menampilkan peta, dan merespon isyarat peta. Pemanggilan API juga 

digunakan untuk menambahkan marker, polygon, dan overlay ke peta 

dasar, serta mengubah tampilan area peta tertentu ke pengguna. Semua 

objek tersebut memberikan informasi tambahan tentang lokasi peta dan 

memungkinkan interaksi pengguna dengan peta (Google, 2017). 

 

Peta adalah gambaran permukaan bumi dengan skala tertentu yang 

digambar pada bidang datar melalui sistem proyeksi tertentu. Peta disajikan 
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dalam berbagai cara yang berbeda mulai dari peta konvensuional yang 

tercetak hingga peta digital yang tampil di layar komputer. Istilah peta 

berasal dari bahasa Yunani yaitu mappa yang berate taplak atau kain 

penutup meja. Peta merupakan gambar sebagian atau keseluruhan bumi 

dengan perbandingan tertentu (Ariyandy, 2016). 

 

F. Android 

Android dibuat menggunakan modifikasi kernel linux 2.6. aplikasi Android 

ditulis dengan bahasa Java yang menggunakan Java Core Libraries. 

Aplikasi Android ditulis dengan bahasa Java yang menggunakan Dalvik 

Virtual Machine. Android menyediakan platform terbuka bagi para 

pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka sendiri sehingga dapat 

digunakan oleh bermacam piranti penggerak (Safaat, 2015). 

 

1. Kategori Masalah dan Aplikasi Sistem Android 

Banyak permasalahan yang dapat diangkat menjadi aplikasi sistem 

pakar. Secara garis besar aplikasi sistem pakar dapat dikelompokkan 

kedalam beberapa kategori, seperti tercantum dalam tabel 1. 

 

Tabel 1 Kategori Masalah dan Aplikasi Sistem Android 

 

Kategori Keterangan 

Diagnosis Menentukan dugaan/hipotesa berdasarkan gejala-

gejala yang didapat dari pengamatan. 

Desain Menentukan konfigurasi komponen-komponen 

sistem berdasarkan kendala-kendala yang ada. 
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Tabel 1 Kategori Masalah dan Aplikasi Sistem Android (Lanjutan) 

Kategori Keterangan 

Debugging Menentukan cara penyelesaian untuk mengatasi 

suatu kesalahan 

Interpretasi Membuat deskripsi atau kesimpulan berdasarkan 

data yang didapat dari hasil pengamatan 

Intruksi Pengajaran yang cerdas, menjawab pertanyaan 

mengapa, bagaimana, dan what-if sebagai mana 

yang dilakukan yang direncanakan 

Kontrol Mengatur pengendalian suatu sistem 

(lingkungan) 

Monitoring Membandingkan hasil pengamatan dengan 

kondisi yang direncakan 

Perencanaan Pembuatan rencana untuk mencapai tujuan atau 

sasaran yang telah ditetapkan 

Kategori Keterangan 

Prediksi Memperkirakan atau memproyeksikan akibat 

yang terjadi dari suatu situasi tertentu 

Reparasi Melakukan perbaikan atas kesalahan yang terjadi 

pada fungsi atau sistem 
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2. Tools Aplikasi Android 

Aplikasi android saat ini tidak sesulit dengan ketika awal pembuatan. 

Saat ini tools banyak tersedia untuk memudahkan dalam pembuatan 

aplikasi android. 

 

3. Android Software Development Kit (SDK) 

Android Software Development Kit (SDK) adalah tools Application 

Programming Interface (API) yang diperlukan untuk memulai 

mengembangkan aplikasi pada platform android menggunakan bahasa 

pemrograman java. Sebagai platform aplikasi-netral, Android 

memberikan kesempatan untuk membuat aplikasi yang dibutuhkan, 

tetapi bukan merupakan aplikasi bawaan handphone/smartphone. 

 

G. Unified Modelling Language (UML) 

Unified Modeling Language (UML) adalah salah satu alat bantu yang sangat 

handal di dunia pengembangan sistem yang berorientasi obyek. Hal ini 

disebabkan UML menyediakan bahasa pemodelan visual yang 

memungkinkan bagi pengembang sistem untuk membuat visi mereka dalam 

bentuk yang baku, mudah dimengerti serta dilengkapi dengan mekanisme 

yang efektif untuk berbagi (sharing) dan mengkomunikasikan rancangan 

mereka dengan yang lain (Nugroho, 2015). 
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Unified Modelling Language (UML) memiliki diagram-diagram standar 

yaitu Use Case diagram, Activity diagram, Sequence diagram dan Class 

diagram. Penjelasan tersebut akan dijabarkan adalah sebagai berikut. 

1. Use Case  Diagram 

Fungsi yang disediakan oleh sistem database atau aplikasi komputer 

dapat diilustrasikan dengan diagram Use Case. Tujuan utamanya adalah 

untuk memvisualisasikan kebutuhan fungsional dari sistem, termasuk 

hubungan "aktor" (manusia yang akan berinteraksi dengan sistem) untuk 

proses penting, serta hubungan antara penggunaan yang berbeda. 

Adapun contoh dari Use Case Diagram dapat dilihat pada Gambar 2 

 

Gambar 2 Contoh Use Case Diagram 

 

2. Activity Diagram 

Activity diagram adalah representasi alur kerja dari aktivitas yang 

bertahap serta dukungan tindakan untuk menentukan pilihan, iterasi dan 

persetujuan. Activity diagram juga bisa digunakan untuk 

mendeskripsikan sebuah bisnis dan langkah – langkah alur kerja secara 

bertahap sebagai komponen di dalam sistem. Activity diagram adalah 
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pijakan dari seluruh alur kontrol atau pengawasan. Contoh Activity 

Diagram dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

           Gambar 3 Contoh Activity Diagram 

 

     Tabel 2 Notasi Activity Diagram (Meildy, 2014) 

 

Simbol Keterangan 

 
Activity 

 Titik awal 

 
Titik akhir 

 
Pilihan untuk mengambil keputusan 

 

Fork; Digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang 

dilakukan secara paralel atau untuk menggabungkan 

dua kegiatan paralel menjadi satu 

 
Rake; Menunjukkan adanya dekomposisi 

 Tanda waktu 

 
Tanda pengiriman 

 
Aliran akhir (flow final) 
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3. Sequence Diagram 

Sequence Diagram menunjukkan aliran rinci untuk kasus pengguanaan 

tertentu atau bahkan hanya bagian dari kasus penggunaan tertentu. Ini 

menunjukkan panggilan antara objek yang berbeda dalam urutan 

diagram dan dapai ditunjukkan pada tingkatan yang lebih terperinci 

yang merupakan panggilan berbeda ke objek yang berbeda. Contoh 

Sequence diagram dapat dilihat pada Gambar 4. 

 

                      Gambar 4 Contoh Sequence Diagram 

 

Tabel 3 Notasi Sequence Diagram (Meildy, 2014) 

 

Simbol Nama Keterangan 

 

Object Object merupakan instance dari 

sebuah class dan dituliskan 

tersusun secara horizontal. 

Digambarkan sebagai sebuah class 

(kotak) dengan nama obyek 

didalamnya yang diawali dengan 

sebuah titik koma 
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Tabel 3 Notasi Sequence Diagram (Meildy, 2014)  (Lanjutan) 

Simbol Nama Keterangan 

 

Actor Actor juga dapat berkomunikasi 

dengan object, maka actor juga 

dapat diurutkan sebagai kolom. 

Simbol actor sama dengan simbol 

pada actor use case diagram 

 

Lifeline Lifeline mengindikasikan 

keberadaan sebuah object dalam 

basis waktu. Notasi untuk lifeline 

adalah garis putus-putus vertikal 

yang ditarik dari sebuah obyek 

 

Activation Activation dinotasikan sebagai 

sebuah kotak segi empat yang 

digambar pada sebuah lifeline. 

Activation mengindikasikan sebuah 

obyek yang akan melakukan 

sebuah aksi 

 

Message Message, digambarkan dengan 

anak panah horizontal antara 

activation. Message 

mengindikasikan komunikasi 

antara object-object. 

 

4. Class Diagram 

Class Diagram adalah struktur statis dari aplikasi komputer atau alur 

database yang ditunjukkan dalam clas diagram. Class diagram juga 

menunjukkan bagaimana entitas yang berbeda (orang, benda dan data) 

yang berhubungan satu sama lain. Class diagram menampilkan logika 

kelas dan implementasi kelas suatu objek . Contoh Class diagram dapat 

dilihat pada Gambar 5. 
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Gambar 5 Contoh Class Diagram 

 

 

Tabel 4 Notasi Class Diagram (Meildy, 2014) 

 

Simbol Nama Keterangan 

 

Class Class adalah blok-blok pembangun pada 

pemrograman berorientasi obyek. Sebuah class 

digambarkan sebagai sebuah kotak yang terbagi 

atas 3 bagian. Bagian atas adalah bagian nama 

dari class. Bagian tengah mendefinisikan 

property/atribut class. Bagian akhir 

mendefinisikan method dari sebuah class. 
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Tabel 4 Notasi Class Diagram (Meildy, 2014) ( lanjutan ) 

 

Simbol Nama Keterangan 

 

Association Sebuah asosiasi merupakan sebuah relationship 

paling umum antara 2 class, dan dilambangkan 

oleh sebuah garis yang menghubungkan antara 2 

class. Garis ini bisa melambangkan tipe-tipe 

relationship dan juga dapat menampilkan 

hukum-hukum multiplisitas pada sebuah 

relationship (Contoh: One-to-one, one-to-many, 

many-to-many). 

 

Composition Jika sebuah class tidak bisa berdiri sendiri dan 

harus merupakan bagian dari class yang lain, 

maka class tersebut memiliki relasi composition 

terhadap class tempat dia bergantung tersebut. 

Sebuah relationship composition digambarkan 

sebagai garis dengan ujung berbentuk jajaran 

genjang berisi/solid. 

 

Dependency Kadang kala sebuah class menggunakan class 

yang lain. Hal ini disebut dependency. 

Umumnya penggunaan dependency digunakan 

untuk menunjukkan operasi pada suatu class 

yang menggunakan class yang lain. Sebuah 

dependency dilambangkan sebagai sebuah 

panah bertitik-titik. 

 

Aggregation Aggregation mengindikasikan keseluruhan 

bagian relationship dan biasanya disebut sebagai 

relasi “mempunyai sebuah” atau “bagian dari”. 

Sebuah aggregation digambarkan sebagai 

sebuah garis dengan sebuah jajaran genjang 

yang tidak berisi/tidak solid. 
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Tabel 4 Notasi Class Diagram (Meildy, 2014) ( lanjutan ) 

Simbol Nama Keterangan 

 

Generalization Sebuah relasi generalization sepadan dengan 

sebuah relasi inheritance pada konsep 

berorientasi obyek. Sebuah generalization 

dilambangkan dengan sebuah panah dengan 

kepala panah yang tidak solid yang mengarah ke 

kelas “parent”-nya/induknya. 

 

H. Penelitian Terkait  

Hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah. 

a) Penelitian yang dilakukan oleh Ayu yang berjudul sistem pakar 

identifikasi jenis ikan family cyprindae air tawar endemis sumatera 

berbasis android dapat membantu mempercepat pengamat, peneliti, 

atau masyarakat dalam mengidentifikasi jenis ikan berdasarkan ciri-

ciri morfologi (fakta) yang diberikan dan memberikan informasi 

berupa taksonomi, nama lokal, habitat, persebaran dan informasi 

lain mengenai ikan. Penelitian tersebut menggunakan metode 

penalaran forward chaining sebagai metode mengembangkan sistem 

tersebut (Ayu, 2017). 

 

b) Forward Chaining adalah Runut maju merupakan proses perunutan 

yang dimulai dengan menampilkan kumpulan data atau fakta yang 

meyakinkan menuju konklusi akhir. Runut maju bisa juga disebut 

sebagai penalaran forward (forward reasoning) atau pencarian yang 

dimotori data (data driven search). Jadi dimulai dari premis-premis 
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atau informasu masukan (if) dahulu kemudian menuju konklusi atau 

derived information (then). Informasi masukan dapat berupada data, 

bukti, temuan, atau pengamatan. Sedangkan konklusi dapat berupa 

tujuan, hipotesa, penjelasan, atau diagnosis sehingga jalannya 

penalaran runut maju dapat dimulai dari data menuju tujuan, dari 

bukti menuju hipotesa, dari temuan menuju penjelasan, atau dari 

pengamatan menuju diagnosa (Kurniasih, S., & Hardian, 2014). 

 

c) Penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh Perdana, Hanifa dan 

Hulliyah menyampaikan pendapatnya bahwa Forward Chaining 

adalah sebuah metode pelacakan kedepan yang diawali dari fakta-

fakta yang diberikan user kemudian dicari dibasis pengetahuan lalu 

dicari lagi rule yang sesuai dengan fakta-fakta dan setelah itu 

diadakan hipotesa untuk memperoleh kesimpulan. Representasi 

pengetahuan berupa aturan produksi dari pohon inferensi yang telah 

dibuat berdasarkan kepada masalah berupa variable IF dan solusi 

berupa variable THEN. Setiap variable IF dan THEN harus sesuai 

dengan pengetahuan yang diakuisisi dari pakar. Representasi rule 

yang memiliki pola IF kondisi THEN aksi pada pakar memberikan 

keuntungan pada beberapa aspek yakni kemudahan dalam 

memodifikasi baik perubahan, penambahan maupun penghapusan 

(Syafrizal, DP., & Setyaningrum, A H., & Hulliyah, 2015). 
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I. Penyakit Kucing 

Penelitian ini berisi tentang data-data penyakit kucing yang terdiri atas nama 

dan gejala penyakit. Data penyakit kucing disajikan pada tabel 5 (Eldredge, 

D., & Carlson, D., & Carlson L., 2008). 

 

          Tabel 5 Data Penyakit Kucing 

 

No Nama Penyakit Gejala 

1 Feline infectious peritonitis 1. Demam 

2. Lesu dan Muntah 

3. Diare dan Perut 

Membesar 

2 Panleukopenia 1. Demam 

2. Lesu dan Muntah 

3. Diare dan Tidak 

Nafsu Makan 

3 Calicivirus 1. Tidak Nafsu Makan 

2. Demam dan Lesu 

3. Sariawan 

4 Rhinotracheitis 1 Demam 

2 Tidak Nafsu Makan 

3 Flu 

5 Chlamydia 1. Demam 

2. Tidak Nafsu Makan 

3. Flu dan Mata 

Merah atau 

Bengkak 

6 Cacingan 1. Diare 

2. Hewan Kurus 

3. Rambut Kusam 
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Tabel 5 Data Penyakit Kucing (Lanjutan) 

No Nama Penyakit Gejala 

7 Jamur 1. Gatal – Gatal 

2. Rambut Kusam 

3. Rambut Rontok dan 

terdapat kerak 

8 Ear Mites 1. Gatal – Gatal 

2. Bau di Daerah 

Telinga 

3. Luka di Daerah 

Telinga dan ujung 

hidung 

9 Kutu/pinjal 1. Gatal – Gatal 

2. Terlihat Parasit di 

Sekitar Punggung 

3. Gatal Dikarenakan 

Parasit 

10 Skabiosis 1. Gatal – Gatal 

2. Penebalan Kulit 

Mati di Sekitar 

Kaki,  Telinga dan 

ujung hidung 

3. Sering Menggaruk-

Garuk 

11 Konstipasi 1. Tidak Nafsu Makan 

2. Kesulitan Buang 

Air Besar 

3. Perut Besar dan 

Teraba Keras 
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Tabel 5 Data Penyakit Kucing ( Lanjutan ) 

No Nama Penyakit Gejala 

12 Rabies 1. Hewan Galak dan 

Agresif 

2. Takut Cahaya dan 

Air 

3. Suka Menggigit dan 

Keluar Air Liur 

13 Flutd 1. Lesu Dan Lemah 

2. Buang Air Kecil 

Terganggu 

3. Nafsu Makan 

Berkurang 

14 Gagal Ginjal 1. Lesu dan Lemah 

2. Nafsu Makan 

Berkurang 

3. Bau Khas di Daerah 

Mulut dan Luka di 

Lidah dan 

Pembengkakan 

Ginjal 

15 Hepatitis 1. Lesu dan Lemah 

2. Nafsu Makan 

Berkurang 

3. Warna Gusi 

Menguning dan 

Selapur Mata 

Menguning 
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Tabel 5 Data Penyakit Kucing (Lanjutan) 

No Nama Penyakit Gejala 

16 Fraktur 1. Lesu dan Lemah 

2. Kesakitan pada 

Daerah Luka 

3. Pincang 

17 Pyometra 1. Demam 

2. Tidak Nafsu Makan 

3. Keluar Cairan bau 

di Sekitar Daerah 

Kelamin Kucing 

Betina 

18 Feline Leukimia Virus 1. Tidak Nafsu Makan  

2. Mudah Terserang 

Penyakit 

3. Gusi Pucat 

19 Feline Immunodificiency 

Virus 

1. Demam 

2. Berat Badan 

Menurun 

3. Rambut Rontok dan 

atau gangguan 

mulut 

20 Bordetellosis 1. Bersin 

2. Batuk 

3. Demam 

 

Penjelasan dari tabel 5 Data penyakit Kucing (Eldredge, D., & Carlson, D., 

& Carlson L., 2008). 

1. Feline Infectious Peritonitis ( FIP ) 

Feline infectious peritonitis adalah penyakit umum kucing liar dan 

domestik yang disebabkan oleh anggota kelompok coronavirus. 

Penyakit ini menyebar dari kucing ke kucing, namun membutuhkan 

kontak fisik yang dekat dan terus menerus dengan sekresi infektif. Masa 
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inkubasi dua sampai tiga minggu atau lebih, tapi 75 persen kucing yang 

terpapar mengalami infeksi tidak jelas. Kucing yang sembuh dari 

infeksi ringan bisa menjadi pembawa asimtomatik. Kebanyakan kucing 

yang telah terinfeksi dengan cara ini tidak kebal terhadap infeksi 

coronavirus.  

 

Kurang dari 1 persen dari semua kucing yang terpapar akan 

mengembangkan penyakit fatal sekunder yang dikenal sebagai feline 

infectious peritonitis (FIP). Kucing yang kurang gizi, rusak, atau 

menderita penyakit lain, seperti leukemia kucing, paling rentan. Diare 

dan perut membesar merupakan gejala penyakit ini. Faktor-faktor ini 

dapat menurunkan ketahanan alami kucing terhadap FIP. Meski 

namanya, FIP tidak secara ketat merupakan penyakit rongga perut. 

Virus ini bekerja pada pembuluh darah kapiler di seluruh tubuh - 

terutama di bagian perut, rongga dada, mata, otak, organ dalam, dan 

kelenjar getah bening. Kerusakan pada pembuluh darah menit ini 

mengakibatkan hilangnya cairan ke dalam jaringan dan ruang tubuh. 

FIP cenderung berjalan dalam waktu lama. Ini bisa berlanjut selama 

berminggu-minggu sebelum tanda-tanda terlihat jelas.  

 

2.  Panleukopia 

Panleukopenia, juga disebut enteritis demam menular adalah penyebab 

utama kematian pada anak kucing. Ini telah disebut distemper kucing, 

tapi tidak ada kaitannya dengan virus yang menyebabkan distemper 
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pada anjing. Akan tetapi, mungkin ada infektivitas crossover antara 

kucing. Virus panleukopenia hadir dimanapun pada hewan. Virus ini 

sangat menular. Hal ini disebarkan melalui kontak langsung dengan 

hewan yang terinfeksi atau sekresi mereka. Piring makanan, tempat 

tidur, kotak sampah, dan pakaian atau tangan orang yang merawat 

kucing yang terinfeksi adalah rute pemaparan lainnya. Virus 

panleukopenia memiliki afinitas khusus untuk menyerang sel darah 

putih. Pengurangan sel darah putih yang beredar (leukopenia) memberi 

nama penyakitnya. Tanda-tanda penyakit akut muncul dua sampai 

sepuluh hari setelah terpapar. Tanda awal meliputi hilangnya nafsu 

makan, apatis berat, dan demam hingga 105 ° F (40,5 ° C). Kucing 

sering muntah berulang kali dan mengeluarkan empedu berbusa 

kuning. Kucing itu mungkin terlihat berjongkok kesakitan, kepalanya 

menggantung beberapa inci di atas permukaan mangkuk air. Jika dia 

bisa minum, dia langsung muntah. Dengan rasa sakit di perut, kucing 

itu menangis dengan sedih. Diare mungkin muncul pada awal 

perjalanan penyakit, namun sering terjadi kemudian. Kotoran itu 

berwarna kuning atau bergaris darah. Pada anak kucing muda dan 

beberapa kucing yang lebih tua, onsetnya bisa sangat mendadak 

sehingga kematian terjadi sebelum pemiliknya menyadari bahwa 

kucing itu sedang sakit. Sepertinya kucing itu diracuni. 

 

Panleukopenia dapat ditularkan ke anak kucing sebelum dan sesaat 

setelah kelahiran. Dalam kasus tersebut, angka kematian adalah 90 
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persen. Kittens yang pulih dari infeksi neonatal mungkin mengalami 

kerusakan otak serebelum dan menunjukkan goyah, 

tersentak, gaya berjalan tidak terkoordinasi yang tercatat saat mereka 

pertama kali mulai berjalan. Infeksi bakteri sekunder sering terjadi. 

Infeksi bakteri, bukan virus itu sendiri, bisa jadi penyebab kematian. 

Jumlah sel darah putih mengkonfirmasikan diagnosisnya. Tes di dalam 

kantor untuk parvovirus anjing juga akan mendeteksi virus 

panleukopenia kucing, yang merupakan anggota keluarga parvovirus. 

 

Kucing yang bertahan hidup sangat kebal terhadap infeksi ulang namun 

bisa menumpahkan virus selama beberapa minggu. Seiring dengan 

pembawa asimtomatik, ini menyebabkan paparan berulang pada 

populasi kucing. Paparan berulang membantu meningkatkan kekebalan 

di antara kucing yang telah mendapatkan antibodi pelindung, dengan 

terus merangsang sistem kekebalan tubuh mereka. 

 

3. Calicivirus 

Pada kucing dengan calicivirus, Anda mungkin melihat ulserasi pada 

selaput lendir mulut (stomatitis). Hal ini terutama melumpuhkan, 

karena kucing kehilangan selera makanannya dan menolak untuk 

makan dan minum. Drooling biasa dilakukan. Diagnosis dapat dicurigai 

dari tanda klinis. Hal ini dapat dikonfirmasi dengan mengisolasi virus 

dari tenggorokan atau dengan tes darah serologis spesifik. Karena 
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penyakit ini sangat menular, tes ini paling penting saat penyakit ini 

melibatkan cattery, shelter, atau rumah tangga multicat. 

 

4. Rhinotracheitis 

Virus rhino adalah salah satu masalah penyakit menular yang paling 

umum yang mungkin dihadapi oleh pemilik kucing. Gejala yang 

nampak seperti demam, tidak nafsu makan dan flu yang berkelanjutan. 

Meskipun beberapa kucing dewasa meninggal karena penyakit saluran 

pernapasan bagian atas, tingkat kematian di antara anak-anak kucing 

muda mendekati 50 persen. Meskipun penyakit ini sangat menular di 

antara kucing, mereka tidak dapat ditularkan ke manusia. Kucing tidak 

menularkan flu kepada manusia. Ini karena virus yang menyerang 

kucing tidak mempengaruhi manusia, dan sebaliknya. 

 

5. Chlamydia 

Chlamydia dianggap sebagai penyebab utama penyakit saluran 

pernapasan. Namun, penelitian saat ini telah menunjukkan bahwa 

organisme mirip bakteri ini dapat menyebabkan konjungtivitis dan 

penyakit pernapasan bagian atas yang relatif ringan dan persisten yang 

disebut dengan pneumonitis ringan. Tanda klinis utama adalah 

konjungtivitis dengan debit yang akan berubah dari serosa menjadi 

purulen. Hal ini paling sering terlihat pada anak kucing sampai usia 3 

bulan. Bentuk pernafasan penyakit kadang-kadang terlihat juga, 
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biasanya sekunder akibat infeksi saluran pernapasan bagian atas dan 

menyebabkan kucing bermata merah atau bengkak. 

 

6. Cacingan 

Beberapa kelainan bisa menyebabkan kucing makan berlebihan, makan 

makanan fermentasi, dan diare. Cacingan menyebabkan kucing 

menjadi kurus dan lama kelamaan akan menyebabkan rambut terlihat 

tidak segar atau kusam.  

 

7. Jamur 

Banyak jenis jamur menyebar melalui spora udara. Spora jamur, yang 

tahan panas dan bisa hidup dalam waktu lama tanpa air, masuk ke tubuh 

melalui saluran pernafasan atau jeda di kulit. Penyakit jamur dapat 

dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah jamur yang hanya 

mempengaruhi kulit atau selaput lendir, seperti kurap dan sariawan. Di 

kategori kedua, jamur ini menyebar luas dan melibatkan hati, paru-paru, 

otak, dan organ lainnya, dalam hal ini penyakit ini bersifat sistemik. 

 

Penyakit sistemik disebabkan oleh jamur yang hidup di tanah dan bahan 

organik. Spora, yang tahan panas dan bisa hidup dalam waktu lama 

tanpa air, masuk melalui sistem pernafasan atau melalui kulit di tempat 

tusukan. Penyakit jamur sistemik cenderung terjadi pada kucing dengan 

penyakit kronis atau kurang gizi. Pengobatan berkepanjangan dengan 
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steroid atau antibiotik dapat mengubah pola resistensi hewan dan 

memungkinkan infeksi jamur berkembang. 

 

Jamur menyebabkan kucing gatal – gatal ditubuhnya, Rambut menjadi 

kusam dan rambutnya rontok. Bekas dari jamur tersebut menyebabkan 

kerak dipermukaan kulit.  Beberapa kasus dikaitkan dengan efek 

depresan kekebalan dari leukemia kucing, panelukopenia kucing, atau 

virus immunodeficiency kucing. Penyakit jamur sulit dikenali dan 

diobati. Sinar-X, biopsi, kultur jamur, dan tes darah serologis digunakan 

untuk menegakkan diagnosis. Mencurigai adanya jamur saat infeksi 

yang tidak dapat dijelaskan gagal merespons antibiotik secara penuh. 

Meskipun banyak agen jamur sistemik dapat menginfeksi manusia dan 

kucing, hanya Sporotrichosis yang terbukti menginfeksi manusia 

setelah terpapar langsung pada kucing yang terinfeksi. 

 

8. Ear Mites 

Ear mites adalah satu dari banyak masalah penyakit yang ditemui oleh 

pemilik kucing.  Infeksi ear mite disebabkan oleh serangga kecil yang 

hidup di saluran telinga dan  mencari makannya dengan cara menusuk 

kulit kucing. Serangga kecil tersebut sangat produktif. Anak kucing 

dapat terinfeksi dari ibu mereka saat masih di sarangnya. Tanda yang 

paling sering terjadi adalah gatal yang hebat ditandai dengan goresan 

atau luka, luka tersebut juga bisa ada pada sekitar ujung hidung karena 

tungau juga bertempat tinggal disekitar daerah ujung hidung. Hal 
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tersebut dapat menjadi iritasi pada telinga kucing. Anda akan melihat 

kotoran kering, gembur, berwarna coklat tua di telinga kucing. Kotoran 

tersebut menimbulkan bau busuk. Serangga kecil tersebut mungkin 

dapat dikenali oleh dokter hewan anda dengan mengeluarkan beberapa 

kotoran telinga. Serangga kecil atau tungau berukuran kepala pin 

berbintik putih yang bergerak.  

 

9. Kutu/pinjal 

Kutu berukuran 2 mm ini dapat ditemukan didaerah punggung yang 

menandakan bahwa kucing tersebut tidak dipelihara dengan baik. Kutu 

atau parasit ini menyebabkan gatal-gatal. Kutu biasanya sering 

menggigit bagian sisik kulit. Kutu ini dapat dilihat menggunakan kaca 

pembesar dan mungkin akan terlihat seperti ketombe kulit anda.  

 

10. Skabiosis 

Scabiosis adalah penyakit kulit yang tidak biasa yang disebabkan oleh 

tungau Notoedres cati. Tanda pertama sangat gatal di sekitar kaki 

telinga dan ujung hidung dengan rambut rontok. Karena goresan terus 

menerus, Penebalan kulit Penebalan Kulit Mati di sekitar kaki, telinga 

dan ujung hidung. Dengan intens menggaruk, luka menjadi terinfeksi. 

Rasa gatal parah disebabkan oleh tungau untuk bertelur di beberapa 

milimeter di bawah kulit. Telur telur menetas dalam 5 sampai 10 hari. 

Tungau yang belum matang berkembang menjadi dewasa dan mulai 

bertelur sendiri. Seluruh siklus berlangsung tiga sampai empat minggu 
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Diagnosis diidentifikasi  melalui kulit bekas goresan. Penyakit ini 

sangat menular. Kutu Notoedres hanya akan bereproduksi pada kucing.  

 

11. Konstipasi 

Kebanyakan kucing memiliki satu atau dua tinja dalam sehari. Namun, 

beberapa kucing memiliki gerakan usus setiap dua atau tiga hari. 

Kucing ini sangat mungkin mengalami konstipasi. Konstipasi adalah 

bagian yang jarang dari kotoran kecil yang keras dan kering. Kapan 

Kotoran ditahan di usus besar selama dua sampai tiga hari, kotorannya 

menjadi kering dan keras. Hal ini menyebabkan tegang dan nyeri saat 

buang air besar. Pastikan kucing tidak menderita salah satu dari kondisi 

ini sebelum mengobati sembelit. Dehidrasi, seperti yang terjadi pada 

kucing dengan penyakit ginjal, adalah penyebab umum sembelit. 

Masalahnya diintensifkan jika kucing tidak cukup minum air. Padahal, 

karena mereka berasal dari kucing liar yang mendiami iklim gersang, 

kucing cenderung kurang minum air dibanding kebanyakan hewan 

lainnya. Hairballs adalah penyebab umum dari kotoran keras, terutama 

pada kondisi longhut kucing. Kucing yang lebih tua dan kurang aktif 

mengalami penurunan aktivitas usus dan otot Dinding perut bisa 

melemah. Bisa menyebabkan berkepanjangan retensi dan peningkatan 

kekerasan tinja. Kucing gemuk juga lebih cenderung menderita 

konstipasi Kadang-kadang, sembelit kronis adalah karena atau hasil 

dalam pembesaran, lamban, kolon berkontraksi yang buruk, sebuah 

kondisi yang disebut megacolon. Kucing dengan kondisi ini 
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membutuhkan perawatan seumur hidup dengan pelunak tinja dan diet 

khusus Pengawasan dari dokter hewan sangat diperlukan.  

 

Mereka menyarankan memberi makan kucing hanya makanan kalengan 

untuk peningkatannya air dan kandungan karbohidrat rendah, 

tambahkan 1 sendok teh (1,2 g) dedak padi atau bubuk psyllium, jika 

diperlukan. Untuk sembelit ringan, tambahkan pembentuk curah Obat 

pencahar bermanfaat. Obat pencahar ini menyerap air di usus besar, 

melembutkan kotoran, dan mempromosikan buang air besar lebih 

sering. Tepung gandum (1 sendok makan, 3,6 g, per hari), labu polos 

kaleng (1 sendok teh, 5 g, dua kali sehari) atau Metamucil (1 sendok 

teh, 5 g, per hari dicampur ke dalam makanan basah) dianjurkan. 

Laktulosa, sintetis Gula yang menarik air ke dalam usus, seringkali 

bermanfaat dan bisa bubuk dan masukkan ke dalam kapsul jika kucing 

Anda tidak akan memakannya dengan makanannya. Jumlah besar Obat 

pencahar bisa digunakan tanpa batas waktu tanpa menimbulkan 

masalah. Supositoria gliserin pediatrik terkadang berguna untuk 

perawatan berkala. Obat pencahar stimulan efektif untuk sembelit 

sederhana namun penggunaan berulang Bisa mengganggu fungsi usus 

besar. Be berapa produk tersedia yaitu dibuat untuk kucing, termasuk 

Kat-a-lax dan Laxatone. Yang terakhir ini sangat efektif untuk kucing 

dengan hairballs. Produk ini tidak boleh digunakan jika ada 

kemungkinan tersumbat. Selalu berkonsultasi dengan dokter hewan 

Anda sebelumnya memberi kucing Anda produk pencahar. Sampah 
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kucing harus diikat paling sedikit sekali sehari dan sering diganti, 

sehingga kotak itu selalu bersih dan segar. Olahraga sehari-hari 

bermanfaat. 

 

12. Rabies 

Rabies adalah penyakit fatal yang terjadi pada hampir semua hewan 

berdarah panas. Di Amerika Serikat, program vaksinasi untuk kucing 

dan hewan piaraan lainnya sangat efektif. Ini mempunyai sangat 

mengurangi risiko rabies pada hewan peliharaan dan pemiliknya.  

Sembilan puluh persen kucing dengan rabies berusia di bawah 3 tahun, 

dan mayoritas adalah laki-laki Kucing pedesaan berisiko tinggi terkena 

rabies karena potensinya untuk pemaparan satwa liar Reservoir satwa 

liar utama untuk rabies. Virus rabies menular melalui air liur hewan 

yang terinfeksi biasanya memasuki tubuh di tempa gigitan. Air liur pada 

luka terbuka atau lendir membran juga merupakan paparan rabies. Masa 

inkubasi pada kucing bisa 9 hari sampai satu tahun, tapi biasanya tanda 

muncul dalam waktu 15 sampai 25 hari. Virus bergerak ke otak di 

sepanjang jaringan saraf. Semakin dalam Gigitannya , semakin lama 

masa inkubasi. Virus lalu berjalan kembali sepanjang saraf ke mulut. 

Masuk ke saliva kelenjar terjadi kurang dari 10 hari sebelum gejala 

muncul-yang berarti hewan Bisa menular sebelum mereka 

menunjukkan tanda-tanda rabies. 
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13. FLUTD 

FLUTD juga disebut feline urologic syndrome (FUS) Kelainan yang 

paling umum terjadi pada saluran kencing bawah pada kucing. Lebih 

rendah Saluran kencing adalah kandung kemih, sfingter kandung 

kemih, dan uretra. Karena itu, Kondisi yang mempengaruhi salah satu 

organ ini bisa menyebabkan FLUTD. Sistitis, artinya Peradangan 

kandung kemih, adalah istilah lain yang biasa digunakan, tapi 

seharusnya begitu khusus diperuntukkan bagi kondisi yang hanya 

mempengaruhi kandung kemih. Masalah saluran kemih bagian bawah 

sejauh ini merupakan masalah kesehatan utama kucing pemilik-

meskipun mereka tidak terjadi pada kebanyakan kucing. FLUTD bisa 

terjadi pada kucing dari segala umur, ini terlihat paling umum pada 

mereka yang berusia lebih dari 1 tahun. Itu terjadi di Kedua jenis 

kelamin, tapi anatomi jantan meningkatkan kemungkinan kandung 

kemih halangan. Hal ini lebih sering terjadi pada kucing gemuk, 

mungkin karena mekanis gangguan dengan voiding atau jarang terjadi 

pada kucing yang kurang aktif. 

 

14. Gagal Ginjal 

Gagal ginjal adalah ketidakmampuan ginjal mengeluarkan produk 

limbah darah. Penumpukan limbah beracun menghasilkan tanda dan 

gejala keracunan uremik Gagal ginjal bisa terjadi secara akut atau 

terjadi secara bertahap minggu atau bulan. Gagal ginjal kronis adalah 

penyebab utama kematian pada kucing peliharaan. Bau khas di daerah 
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mulut dan luka di lidah dan pembengkakan ginjal menjadi gejala gagal 

ginjal.  

 

Penyebab gagal ginjal akut meliputi: Berbagai toksin. Antibiotik yang 

beracun bagi ginjal saat diberikan untuk jangka waktu lama atau dalam 

dosis tinggi termasuk polymyxin B, gentamicin, amfoterisin B, dan 

kanamisin. Logam berat merkuri, imbal, dan thallium juga beracun bagi 

ginjal. Kebanyakan kucing tua, jika mereka hidup cukup lama, akan 

memiliki ketidakcukupan kadar ginjal. Kucing dengan penyakit ginjal 

mulai menunjukkan tanda-tanda uremia sampai sekitar 70 persen 

nefron mereka hancur. Dengan demikian, sejumlah besar kerusakan 

terjadi sebelum tanda-tanda dicatat. Tingkat kegagalan ginjal dapat 

ditentukan dengan melihat data laboratorium dan melacak 

perkembangan parameter tertentu. 

 

15. Hepatitis 

Hati memiliki banyak fungsi metabolisme vital, termasuk mensintesis 

protein dan gula, membuang limbah dari aliran darah, dan detoksifikasi 

banyak obat-obatan dan racun. Tanda umum penyakit hati adalah 

penyakit kuning, dimana empedu menumpuk di jaringan, mengubah 

kulit dan putih mata kuning dan air kencing teh. Penyakit kuning juga 

bisa disebabkan oleh penghancuran yang dimediasi oleh kekebalan 

tubuh sel darah. Asites adalah akumulasi cairan di perut. Hal ini bisa 

disebabkan oleh Tekanan meningkat di pembuluh darah perut. Bisa 
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juga hasil dari Turunkan sintesis protein oleh hati, agar cairan keluar 

dari darah kapal. Seekor kucing dengan asites memiliki tampilan 

bengkak atau bengkak ke perut. 

Peritonitis infeksi menular adalah penyebab asites yang paling umum. 

Perdarahan spontan merupakan tanda penyakit hati lanjut. Situs umum 

Perdarahan adalah perut, usus, dan saluran kemih. Area seukuran 

pinhead dari Perdarahan terjadi di mulut (terutama pada gusi) atau 

mungkin diperhatikan kulit terutama di daerah pangkal paha. Kucing 

dengan gangguan fungsi hati tampak lemah dan lesu, kehilangan nya 

nafsu makan dan menurunkan berat badan. Dan mungkin juga warna 

gusi menguning dan selapur mata menguning. 

 

16. Fraktur 

Fraktur atau patah tulang merupakan kerusakan jaringan tulang yang 

berakibat tulang yang menderita tersebut kehilangan kesinambungan. 

beberapa sumber mengatakan fraktur adalah suatu patahan pada 

kontinuitas struktur tulang atau terputusnya hubungan/ kontinuitas 

struktur tulang atau tulang rawan. Patahan tadi mungkin tak lebih dari 

suatu retakan, suatu pengisutan atau perimpilan korteks; biasanya 

patahan itu lengkap dan fragmen tulang bergeser.  

 

Selain itu, fraktur merupakan patahnya tulang, yang biasanya dialami 

hewan kecil akibat kecelakaan, terjatuh dan luka. Tulang memiliki 

bahan yang mempunyai daya elastisitas, sehingga jika trauma lebih 
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besar daripada daya elastisitasnya maka akan terjadi fraktura. Fraktur 

sering kali terjadi pada tulang contohnya tulang humerus, dan radius 

ulna. 

 

17. Pyometra 

Seperti endometritis, pyometra biasanya berkembang dari kista yang 

mendasarinya Hiperplasia endometrium, disebabkan oleh infeksi 

bakteri. Pyometra berbeda dari endometritis karena ada sedikit radang 

pada dinding rahim,Tapi jauh lebih nanah di rongga rahim. Faktor 

tambahan dalam pengembangan pyometra adalah efek stimulasi 

progesteron. Ini sebabnya pyometra lebih cenderung terjadi pada ratu 

dengan hiperplasia endometrium kistik yang kemudian berovulasi dan 

terus mengembangkan kista korpus luteum. Ini Kista menghasilkan 

progesteron tingkat tinggi. 

 

Pyometra adalah infeksi yang mengancam jiwa yang paling sering 

terjadi pada wanita lebih dari 5 tahun; rata-rata berusia 7 atau 8 tahun. 

Kucing betina dengan pyometra menolak untuk makan, mengalami 

demam (meski suhu tubuhnya mungkin normal) minum banyak air, dan 

sering berkemih. Itu perut biasanya cukup menonjol dan kencang. 

Rahim yang membesar biasanya dapat dideteksi dengan palpasi 

abdomen. Dalam Pembesaran abdomen yang tidak biasa tanpa tanda-

tanda penyakit, sinar-X dan USG perut biasanya akan mengkonfirmasi 

adanya rahim yang membesar dan membedakan antara pyometra dan 
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kehamilan. Dua jenis pyometra terjadi: terbuka dan tertutup. Pada tipe 

terbuka, leher rahim Rileks, mengeluarkan sejumlah besar nanah yang 

sering berwarna krem, pink, atau coklat. Di Tipe tertutup, ada sedikit 

keputihan. 

 

18. Feline Leukimia Virus 

Feline Leukimia Virus (FeLV) Virus yang banyak menimbulkan 

kematian pada kucing. Virus ditularkan dari satu kucing ke kucing lain 

dengan air liur yang terinfeksi. Berbagi mangkuk air atau makanan, 

perawatan kucing, dan gigitan kucing juga bisa menyebarkan penyakit 

virus yang dapat ditularkan oleh  urin dan kotoran. Anak kucing dapat 

memperoleh virus tersebut dalam kandungan dan melalui susu ibu yang 

terinfeksi. Kejadian infeksi aktif bervariasi. Sekitar 1 sampai 2 persen 

sehat, Kucing bebas terinfeksi. Dalam beberapa kasus dengan 20 

sampai 30 persen kucing menunjukkan adanya virus FeLV dalam 

darah. Sekitar 50 persen menunjukkan penetralisir antibodi, 

menunjukkan infeksi sebelumnya dari mana kucing telah pulih. Sakit 

kucing urban liar atau bebas berkeliaran mungkin memiliki insidensi 

setinggi 40 persen. Paparan berulang atau terus menerus diperlukan 

untuk penularan penyakit ini. Untuk kucing dewasa sehat, pemaparan 

sangat lama diperlukan untuk berkembang infeksi. Kittens dan kucing 

muda memiliki sedikit daya tahan. Virus tidak muncul dalam tes darah 

sampai kucing terkena selama setidaknya empat minggu. Setelah 20 

minggu terpapar, 80 persen kucing terinfeksi. Gejala yang kebanyakan 
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ditemui seekor kucing yang memiliki penyakit ini tidak nafsu makan, 

mudah terserang penyakit, terlihat gusi pucat. 

 

19. Feline Immunodificiency Virus 

Virus immunodeficiency kucing (FIV), pertama kali ditemukan di utara 

Cattery California pada tahun 1986, merupakan penyebab utama 

imunodefisiensi kronis kucing di Indonesia. FIV adalah retrovirus milik 

keluarga lentivirus. Hal ini terkait dengan Virus HIV pada manusia 

(virus yang menyebabkan AIDS). Namun, keduanya Virus spesifik 

spesies. HIV tidak menghasilkan penyakit pada kucing dan FIV tidak 

menghasilkan penyakit pada manusia. Meski kejadiannya pasti belum 

ditentukan, FIV telah ditemukan pada kucing di seluruh Amerika 

Serikat dan diyakini mempengaruhi 2 sampai 4 persen kucing pada 

populasi umum Insiden ini paling tinggi pada kucing outdoor dan di 

Indonesia laki-laki berusia 3 sampai 5 tahun Ini menunjukkan bahwa 

gigitan kucing, terjadi selama perkelahian Di antara tom, merupakan 

sumber penularan virus, terutama karena virus tersebut ditumpahkan 

dalam air liur. Tutup atau kontak santai saja bukanlah mode utama 

transmisi. Ada bukti bahwa penyakit ini ditularkan melalui perkawinan. 

Namun, jika seorang betina menjadi terinfeksi saat hamil, dia mungkin 

akan menularkan virus ke janinnya anak kucing 
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20. Bordetellosis 

Bordetellosis adalah penyebab infeksi saluran pernapasan bagian atas 

pada kucing. Ini Bakteri hadir di normal, kucing sehat juga, jadi 

sepertinya menjadi masalah sekunder akibat infeksi saluran pernafasan 

atas virus. Jarang terjadi pneumonia mengembangkan. Penyakit ini 

lebih parah pada kucing muda dan di tempat penampungan atau situasi 

sesak, kurang ventilasi, dan stres. Tanda klinis meliputi kelesuan, 

demam, anoreksia, batuk, bersin, buang air besar dari mata dan hidung, 

dan bengkak kelenjar getah bening di bawah dagu. Kesulitan bernafas 

menunjukkan pneumonia. 

 

J. Black Box Testing 

Black box testing juga disebut pengujian tingkah laku yang memusat pada 

kebutuhan fungsional perangkat lunak. Teknik pengujian black box 

memungkinkan memperoleh serangkaian kondisi masukan yang 

sepenuhnya menggunakan semua persyaratan fungsional untuk suatu 

program. Jenis-jenis kesalahan yang dapat diidentifikasi adalah fungsi tidak 

benar atau hilang, kesalahan antar muka, kesalahan pada struktur data 

(pengaksesan basis data), kesalahan performasi, kesalahan inisialisasi dan 

akhir program.  

 

Equivalence Partitioning merupakan metode black box testing yang 

membagi domain masukan dari program kedalam kelas-kelas sehingga test 

case dapat diperoleh. Equivalence Partitioning berusaha untuk 

mendefinisikan kasus uji yang menemukan sejumlah jenis kesalahan, dan 
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mengurangi jumlah kasus uji yang harus dibuat. Kasus uji yang didesain 

untuk Equivalence Partitioning berdasarkan pada evaluasi dari kelas 

ekuivalensi untuk kondisi masukan yang menggambarkan kumpulan 

keadaan yang benar atau tidak. Kondisi masukan dapat berupa spesifikasi 

nilai numerik, kisaran nilai, kumpulan nilai yang berhubungan. 

 

Ekuivalensi class dapat didefinisikan dengan panduan berikut. 

1.Jika kondisi input menspesifikasikan kisaran/range, maka didefinisikan 1 

yang valid dan 2 yang invalid untuk equivalence class, 

2.Jika kondisi input memerlukan nilai yang spesifik, maka didefinisikan 1 

yang valid dan 2 yang invalid untuk equivalence class, 

3.Jika kondisi input menspesifikasikan anggota dan himpunan, maka 

didefinisikan 1 yang valid dan 2 yang invalid untuk equivalence class, 

4.Jika kondisi input adalah boolean, maka didefinisikan 1 yang valid dan 

2 yang invalid untuk equivalence class (Pressman, 2010). 

 

Pengujian aplikasi dapat dilakukan dengan menggunakan emulator. 

Emulator tersebut adalah Genymotion. Genymotion adalah tambahan baru 

untuk pengujian android karena memiliki fitur yang sama dengan 

perangkat smartphone. Genymotion dapat dijalankan di Android Studio 

ataupun Eclipse (Tomar, 2016). 

 

K. Skala Likert 

Skala likert adalah metode penskalaan pertanyaan sikap yang 

menggunakan distribusi respon sebagai dasar penentuan nilai skalanya. 
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Nilai skala setiap pernyataan ditentukan oleh distribusi respon setuju dan 

tidak setuju dari sekelompok responden yang bertindak sebagai kelompok 

uji coba (Anwar, 2011). 

 

Skala likert berisi lima tingkat prefensi jawaban dengan pilihan sebagai 

berikut.  

1. Sangat tidak setuju 

2. Tidak Setuju 

3. Ragu – ragu 

4. Setuju 

5. Sangat setuju 

Penentuan kategori tersebut menggunakan rumus sebagai berikut. 

 

 

Keterangan :  

P    = Persentase pernyataan, 

Xi  = Nilai kuantitatif total, 

n    = Jumlah responden, 

N    = Nilai kategori tertinggi. 

 

Selanjutnya, penenruan interval per kategori digunakan rumus sebagai 

berikut. 
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Keterangan : 

I    =  Interval, 

K   = Kategori  Interval. 
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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Jurusan Ilmu Komputer, Fakultas Matematika 

dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung yang berada di Jalan 

Soemantri Brojonegoro No.1 Gedung Meneng, Bandar Lampung. Penelitian 

ini dilaksanakan mulai bulan September 2017 sampai 4 Desember 2017. 

 

B. Perangkat Penelitian 

Alat pendukung yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

 

1. Perangkat Keras 

Notebook dengan spesifikasi : 

Processor : Intel® Core™ i5-3210 CPU @2.50GHz  

RAM : 8192 MB 

SSD : 250 GB 
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2. Perangkat Lunak 

Sistem Operasi Windows 10 64 Bit 

Text Editor Atom  

Adobe Photoshop CS 6 

Android Studio 

 

C. Tahapan Penelitian 

Tahapan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini digambarkan pada 

 Gambar 6. 

 

             Gambar 6 Tahapan penelitian 
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Tahapan penelitian ini menggunakan metode pengembangan waterfall 

Tahapan pertama kali dimulai dengan mencari studi literatur. Studi literatur 

dilakukan dengan cara mempelajari aspek-aspek yang berkaitan dengan 

penelitian ini, diantaranya adalah mencari jenis-jenis penyakit kucing, 

gejala-gejala dari penyakit tersebut dan solusinya bekerja sama dengan 

dokter hewan, mempelajari metode forward chaining, mencari informasi 

tentang harga dan keterangan tentang kucing, dan informasi tips merawat 

kucing. Data-data yang digunakan dalam studi literatur didapat dengan cara 

mengumpulkan jurnal, penelusuran internet dan buku yang berkaitan 

dengan topik. Selanjutnya melakukan kegiatan pengumpulan data, Tahapan 

ini mengumpulkan data-data terkait penyakit hewan kesayangan seperti 

kucing. Data yang dikumpulkan berasal dari hasil konsultasi dengan pakar 

dan literatur-literatur tentang penyakit hewan kesayangan seperti kucing. 

Data-data yang dikumpulkan disusun menjadi basis aturan yang akan 

digunakan dalam sistem pakar. Perancangan sistem berupa penggambaran, 

perencanaan dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen 

yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Apabila 

perancangan sistem telah selesai selanjutnya masuk ke tahapan pembuatan 

sistem. Pembuatan sistem ini menggunakan android studio sebagai software 

untuk membuat aplikasi android dan framework laravel untuk membuat 

sistem web. Pengujian sistem menentukan bagaimana suatu sistem berjalan 

baik atau tidak. Tahap ini menggunakan pengujian black box sebagai 

pengujian aplikasinya. 
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D. Perancangan UML  

Tahapan perancangan ini dilakukan dengan memodelkan permasalahan 

dalam bentuk diagram-diagram UML sebagai berikut. 

1. Use Case Diagram 

Usecase diagram menjelaskan fungsionalitas dari sistem pakar diagnosa 

penyakit kucing berbasis Android. Use case diagram dalam penetian ini 

adalah Use case diagram untuk administrator dan use case diagram 

untuk pengguna. Use case diagram untuk administrator digunakan untuk 

mengelola sistem berbasis web sebagai database server aplikasi. 

a) Use Case Diagram untuk administrator  

Administrator dapat melakukan 5 interaksi antara lain mengelola 

gejala penyakit kucing, mengelola data penyakit kucing, mengelola 

tips kucing, mengelola info kucing dan mengelola data klinik. 

b) Use Case Diagram untuk pengguna 

Pengguna dapat melakukan 8 interaksi antara lain akses menu 

diagnosa kucing, akses menu penyakit kucing, akses menu peta 

klinik, akses menu info kucing, akses menu tips kucing, akses menu 

bantuan, akses menu tentang dan akses menu kritik dan saran  

 

Use Case Diagram administrator dan pengguna disajikan pada 

Gambar 7 
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 Gambar 7 Use Case Diagram Administrator dan Pengguna 

 

2. Activity Diagram 

Activity diagram menggambarkan alir aktifitas dalam aplikasi yang 

menjelaskan proses masing-masing alir berawal, keputusan yang 

mungkin terjadi dan proses aplikasi berakhir. Activity diagram 

menggambarkan proses 58arallel yang mungkin terjadi pada beberapa 

eksekusi. Sistem pakar diagnosa penyakit kucing berbasis android 

terdapat 7 Activity diagram adalah sebagai berikut. 
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a) Activity Diagram Akses Menu Diagnosa Penyakit  

Activity diagram akses menu diagnosa penyakit dimulai dengan 

pengguna memilih menu diagnosa penyakit dan sistem akan 

menampilkan daftar gejala penyakit. Proses selanjutnya, Pengguna 

dapat memilih gejala penyakit dan sistem akan menampilkan detail 

hasil gejala penyakit. Activity diagram akses menu diagnosa dapat 

dilihat pada Gambar 8. 

 

        Gambar 8 Activity Diagram Akses Menu Diagnosa  

 

b) Activity Diagram Akses Menu Data Penyakit 

Activity diagram akses menu data penyakit dimulai dengan 

pengguna memilih menu data penyakit dan sistem akan 
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menampilkan daftar data penyakit. Proses selanjutnya, Pengguna 

dapat memilih penyakit dan sistem akan menampilkan detail data 

penyakit. Activity diagram akses menu data penyakit dapat dilihat 

pada Gambar 9 

    

Gambar 9 Activity diagram Akses Menu Data Penyakit 

 

c) Activity Diagram Akses Menu Tips Kucing 

Activity Diagram akses menu tips kucing dimulai dengan pengguna 

memilih menu tips kucing dan sistem akan menampilkan daftar data 

tips kucing. Proses selanjutnya, Pengguna dapat memilih tips kucing 

dan sistem akan menampilkan detail tips kucing. Activity diagram 

akses menu tips kucing dapat dilihat pada Gambar 10 
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  Gambar 10 Activity diagram Akses Menu Tips Kucing 

 

d) Activity Diagram Akses Menu Info Kucing 

Activity Diagram akses menu info kucing dimulai dengan pengguna 

memilih menu info kucing dan sistem akan menampilkan daftar data 

info kucing. Proses selanjutnya, Pengguna dapat memilih info 

kucing dan sistem akan menampilkan detail info kucing. Activity 

diagram akses menu info kucing dapat dilihat pada Gambar 11 

 

Gambar 11 Activity diagram Akses Menu Info Kucing 
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e) Activity Diagram Akses Menu Bantuan 

Activity Diagram akses menu bantuan dimulai dengan pengguna 

dapat memilih menu bantuan dan sistem akan menampilkan isi dari 

menu bantuan. Activity Diagram akses menu bantuan dapat dilihat 

pada Gambar 12 

 

Gambar 12 Activity Diagram Akses Menu Bantuan 

 

f) Activity Diagram Akses Menu Tentang  

Activity Diagram akses menu tentang dimulai dengan pengguna 

dapat memilih menu tentang dan sistem akan menampilkan isi dari 

menu tentang. Activity Diagram akses menu tentang dapat dilihat 

pada Gambar 13 
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Gambar 13 Activity Diagram Akses Menu Tentang 

 

g) Activity Diagram Akses Menu Lihat Peta Klinik  

Activity Diagram akses menu lihat peta klinik dimulai dengan 

pengguna dapat memilih menu lihat peta klinik dan sistem akan 

menampilkan isi dari menu lihat peta klinik yaitu terdiri atas icon 

peta dari lokasi klinik yang telah ditandai oleh sistem. Pengguna 

dapat memilih salah satu klinik dan sistem akan memunculkan detail 

data tersebut. Activity Diagram akses menu tentang dapat dilihat 

pada Gambar 14 

 

Gambar 14 Activity Diagram Akses Menu Lihat Peta Klinik 
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3. Sequence Diagram 

Sequence diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara 

sejumlah objek dalam urutan waktu. Manfaat sequence diagram 

digunakan untuk menunjukkan rangkaian pesan yang dikirim antara 

objek juga interaksi antar objek yang terjadi pada titik tertentu dalam 

eksekusi sistem. Sistem pakar diagnosa penyakit kucing berbasis 

Android terdapat 7 sequence diagram adalah sebagai berikut. 

a) Sequence Diagram Akses Menu Diagnosa Penyakit 

Sequence Diagram akses menu diagnosa penyakit dimulai dengan 

pengguna menggunakan aplikasi maka sistem akan menampilkan 

halaman awal aplikasi. Pengguna memilih menu diagnosa penyakit 

maka sistem akan menampilkan daftar gejala penyakit. Selanjutnya 

pengguna memilih gejala-gejala penyakit yang ada didalam daftar 

penyakit dan sistem akan mengecek data gejala tersebut ke dalam 

database. Pengguna memilih tombol hasil maka sistem menampilkan 

hasil penyakit dari gejala-gejala penyakit tersebut. Sequence 

Diagram akses menu diagnosa penyakit dapat dilihat pada Gambar 

15 
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 Gambar 15 Sequence Diagram Akses Menu Diagnosa Penyakit 

 

b) Sequence Diagram Akses Menu Data Penyakit 

Sequence Diagram akses menu data penyakit dimulai dengan 

pengguna menggunakan aplikasi maka sistem akan menampilkan 

halaman awal aplikasi. Pengguna memilih menu data penyakit maka 

sistem akan menampilkan daftar data-data penyakit. Selanjutnya 

pengguna memilih data penyakit dari daftar data penyakit maka 

sistem akan menampilkan detail penyakit yang telah dipilih oleh 

pengguna. Sequence Diagram akses menu data penyakit dapat dilihat 

pada Gambar 16 
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Gambar 16 Sequence Diagram Akses Data Penyakit 

 

c) Sequence Diagram Akses Menu Info Kucing 

Sequence Diagram akses menu info kucing dimulai dengan pengguna 

menggunakan aplikasi maka sistem akan menampilkan halaman awal 

aplikasi. Pengguna memilih menu info kucing maka sistem akan 

menampilkan daftar data-data info kucing. Selanjutnya pengguna 

memilih data info kucing dari daftar data info kucing makan sistem 

akan menampilkan info kucing yang telah dipilih oleh pengguna. 

Sequence Diagram akses menu info kucing dapat dilihat pada 

Gambar 17 
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Gambar 17 Sequence Diagram Akses Info Kucing 

 

d) Sequence Diagram Akses Menu Tips Kucing 

Sequence Diagram akses menu tips kucing dimulai dengan pengguna 

menggunakan aplikasi maka sistem akan menampilkan halaman awal 

aplikasi. Pengguna memilih menu info kucing maka sistem akan 

menampilkan daftar data-data tips kucing. Selanjutnya pengguna 

memilih data tips kucing dari daftar data tips kucing makan sistem 

akan menampilkan tips kucing yang telah dipilih oleh pengguna. 

Sequence Diagram akses menu tips kucing dapat dilihat pada 

Gambar 18 
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Gambar 18 Sequence Diagram Akses Tips Kucing 

 

e) Sequence Diagram Akses Menu Bantuan 

Sequence Diagram akses manu bantuan dimulai dengan pengguna 

menggunakan aplikasi maka sistem akan menampilkan halaman awal 

aplikasi. Pengguna memilih menu bantuan dan sistem akan 

menampilkan daftar bantuan. Pengguna memilih salah satu bantuan 

tersebut dari daftar bantuan yang tersedia maka sistem akan 

menampilkan isi dari bantuan yang telah dipilih oleh pengguna. 

Sequence Diagram akses menu bantuan dapat dilihat pada Gambar 

19. 
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Gambar 19 Sequence Diagram Akses Menu Bantuan 

 

f) Sequence Diagram Akses Menu Tentang 

Sequence Diagram akses manu tentang dimulai dengan pengguna 

aplikasi maka sistem akan menampilkan halaman awal aplikasi. 

Pengguna memilih menu tentang dan sistem akan menampilkan isi 

dari tentang tersebut. Sequence Diagram akses menu data penyakit 

dapat dilihat pada Gambar 20 

 

Gambar 20 Sequence Diagram Akses Menu Tentang 
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g)  Sequence Diagram Akses Menu Lihat Peta Klinik 

Sequence Diagram akses menu lihat peta klinik dimulai dengan 

pengguna menggunakan aplikasi maka sistem akan menampilkan 

halaman awal aplikasi. Pengguna memilih menu lihat peta penyakit 

maka sistem akan menampilkan daftar data-data lokasi peta klinik. 

Selanjutnya pengguna memilih data lokasi klinik dari daftar data 

lokasi peta klinik maka sistem akan menampilkan detail dari data 

klinik yang telah dipilih oleh pengguna. Sequence Diagram akses 

menu data penyakit dapat dilihat pada Gambar 21 

 

 

Gambar 21 Sequence Diagram Akses Menu Lihat Peta Klinik 

 

4. Class Diagram 

Class diagram digunakan untuk mendeskripsikan jenis-jenis objek 

sistem dan berbagai macam hubungan statis yang terjadi.  
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Class diagram Sistem Pakar Kucing Berbasis Android disajikan dalam 

Gambar 22 

 

 

Gambar 22 Class Diagram Sistem Pakar Kucing Berbasis 

Android 

 

E. Perancangan Antarmuka Aplikasi Untuk Administrator 

Perancangan antarmuka ini dilakukan untuk merancang tata letak sistem 

sesuai dengan analisis kebutuhan sistem. Antarmuka yang dirancang untuk 

administrator adalah sebagai berikut. 
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1. Antarmuka Halaman Login 

Antarmuka halaman login terdapat form email dan password yang harus 

diisikan administrator pada saat melakukan login. Antamuka halaman 

login dapat dilihat pada Gambar 23 

 

 

      Gambar 23 Halaman Login 

 

2. Antarmuka Halaman Utama atau Beranda 

Antarmuka halaman utama atau beranda merupakan halaman utama 

setelah administrator melakukan login. Antamuka halaman utama ini 

merupakan tampilan informasi mengenai informasi jumlah data yang 

telah dimasukkan ke dalam menu-menu yang tersedia. Antarmuka 

halaman utama terdapat menu untuk mengelola data penyakit, 

mengelola data gejala, mengelola data tips kucing dan mengelola 

informasi kucing. Data gejala terdiri atas gejala umum, gejala 

identifikasi, gejala spesifikasi. Data tips kucing terdiri dari tips kucing 
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dan kategori kucing. Antarmuka halaman utama dapat dilihat pada 

Gambar 24 

 

Gambar 24 Halaman Beranda Untuk Administrator 

 

3. Antarmuka Halaman Data Gejala  

Antarmuka halaman gejala penyakit terdapat nomor, nama gejala dan 

nama penyakit. Halaman gejala penyakit terdiri atas gejala umum, 

gejala identifikasi, gejala spesifikasi. Administrator dapat memasukkan 

nama gejala penyakit dan memilih nama penyakitnya di masing-masing 

menu gejala yang ada. Administrator juga dapat mengubah data, 

menambah serta menghapus data. Antarmuka halaman data gejala dapat 

dilihat pada Gambar 25, 26 dan 27 
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Gambar 25 Halaman Gejala Umum Penyakit 

 

 

Gambar 26 Halaman Gejala Identifikasi Penyakit 
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Gambar 27 Halaman Gejala Spesifikasi Penyakit 

 

4. Antarmuka Halaman Data Penyakit 

Antarmuka halaman data penyakit terdapat nomor, nama penyakit, 

gambar, solusi, keterangan penyakit, cara penularan, gejala umum, 

gejala identification, gejala specification dan gambar. Administrator 

dapat mengubah data, menambah serta menghapus data. Antarmuka 

halaman data penyakit dapat dilihat pada Gambar 28 

 

Gambar 28 Halaman Data Penyakit 
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5. Antarmuka Halaman Data Tips Kucing 

Antarmuka halaman tips kucing terdapat nomor, informasi, kategori 

tips dan gambar. Antarmuka halaman data tips kucing terdapat 2 menu 

yang harus diisikan. Menu pertama berisi nama kategori yang harus 

dimasukkan terlebih dahulu. Menu kedua berisi tips kucing ada nama 

tips kucing yang harus dimasukkan dan pemilihan kategori apabila 

kategori tersebut termasuk kedalam tips kucing serta memasukkan 

gambar. Administrator dapat mengubah data, menambah serta 

menghapus data. Antarmuka halaman data tips kucing dapat dilihat 

pada Gambar 29 dan 30 

 

 

Gambar 29 Halaman Kategori Tips Kucing 

 

 



   77 

 

 

Gambar 30 Halaman Tips Kucing 

 

6. Antarmuka Halaman Data Informasi Kucing 

Antarmuka halaman informasi kucing terdapat nomor, gejala, umur, 

harga dan gambar. Administrator dapat mengubah data, menambah 

serta menghapus data. Antarmuka halaman data informasi kucing 

dapat dilihat pada Gambar 31 

 

Gambar 31 Halaman Data Info Kucing 
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7. Antarmuka Halaman Data Klinik 

Antarmuka halaman klinik terdapat nomor, nama, latitude, longitude, 

keterangan, alamat dan gambar. Administrator dapat mengubah data, 

menambah serta menghapus data. Antarmuka halaman data informasi 

kucing dapat dilihat pada Gambar 32 

 

Gambar 32 Halaman Data Klinik 

 

F. Perancangan Antarmuka Aplikasi Untuk Pengguna  

Perancangan antarmuka aplikasi untuk pengguna dilakukan untuk 

merancang tata letak sistem sesuai dengan analisis kebutuhan sistem. 

Antarmuka yang dirancang dalam aplikasi ini adalah sebagai berikut. 

1. Antarmuka Splash Screen 

Antarmuka splash screen adalah antarmuka yang ditampilkan pada 

awalan aplikasi. Antarmuka Splash Screen dapat dilihat pada Gambar 

33. 
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Gambar 33 Antarmuka splash screen 

 

2. Antarmuka Akses Menu Utama 

Antarmuka akses menu utama ini terdapat 6 menu yang akan 

ditampilkan. 6 menu tersebut adalah akses menu data penyakit, akses 

menu diagnosa kucing, akses menu tips kucing, akses menu info 

kucing, akses menu bantuan dan akses menu lihat peta klinik. 

Antarmuka akses menu utama dapat dilihat pada Gambar 34 

 

  Gambar 34 Antarmuka Akses Menu Utama 
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3. Antarmuka Akses Menu Diagnosa Penyakit 

Antarmuka akses menu diagnosa penyakit terdapat pertanyaan-

pertanyaan yang harus dipilih pengguna sesuai dengan gejala-gejala 

yang terjadi pada kucing tersebut. Gejala-gejala tersebut diawali dengan 

memilih gejala umum, gejala identifikasi, gejala spesifikasi. Antarmuka 

akses menu diagnosa penyakit dapat dilihat pada Gambar 35 

 

Gambar 35 Antarmuka Akses Menu Diagnosa Penyakit 

 

4. Antarmuka Hasil Diagnosa Penyakit 

Antarmuka hasil diagnosa penyakit terdapat nama penyakit yang 

dihasilkan dari data-data gejala yang dipilih pada antarmuka menu 

diagnosa kucing. Antarmuka hasil diagnosa penyakit dapat dilihat pada 

Gambar 36 
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Gambar 36 Antarmuka Hasil Diagnosa Penyakit 

 

5. Antarmuka Akses Menu Data Penyakit 

Antarmuka akses menu data penyakit terdapat daftar nama penyakit 

yang harus dipilih oleh pengguna. Antarmuka akses menu data penyakit 

dapat dilihat pada Gambar 37 

 

Gambar 37 Antarmuka Akses Menu Data Penyakit 
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Apabila pengguna telah memilih nama penyakit dari daftar penyakit 

atau memilih detail dari hasil gejala penyakit yang ada maka aplikasi 

akan menampilkan detail penyakit tersebut yang dapat dilihat pada 

Gambar 38 

 

 Gambar 38 Antarmuka Akses Menu Detail Penyakit 

 

6. Antarmuka Akses Menu Tips Kucing 

Antarmuka akses menu tips kucing terdapat daftar tips kucing dan 

dapat dipilih oleh pengguna. Antarmuka akses menu tips kucing dapat 

dilihat pada Gambar 39. 
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Gambar 39 Antarmuka Akses Menu Tips Kucing 

 

Apabila pengguna telah memilih tips kucing dari daftar yang ada maka 

aplikasi akan menampilkan detail tips kucing tersebut yang dapat dilihat 

pada Gambar 40 

 

Gambar 40 Antarmuka Akses Menu Detail Tips Kucing 
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7. Antarmuka Akses Menu Info Kucing 

Antarmuka akses menu info kucing terdapat daftar info yang ada pada 

kucing dan harus dipilih oleh pengguna. Antarmuka akses menu tips 

kucing dapat dilihat pada Gambar 41 

 

Gambar 41 Antarmuka Akses Menu Info Kucing 

 

Apabila pengguna telah memilih info kucing dari daftar yang ada maka 

aplikasi akan menampilkan detail info kucing tersebut yang dapat 

dilihat pada Gambar 42 

 

Gambar 42 Antarmuka Akses Menu Detail Info Kucing 
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8. Antarmuka Akses Menu Bantuan 

Antarmuka akses menu bantuan berisi petunjuk bagi pengguna yang 

akan menggunakan aplikasi. Antarmuka akses menu bantuan dapat 

dilihat pada Gambar 43 

 

Gambar 43 Antarmuka Akses Menu Bantuan 

 

9. Antarmuka Akses Menu Tentang 

Antarmuka akses menu tentang berisi informasi pengembang aplikasi. 

Antarmuka akses menu tentang dapat dilihat pada Gambar 44 

 

Gambar 44 Antarmuka Akses Menu Tentang 
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10. Antarmuka Akses Menu Lihat Peta Klinik 

Antarmuka akses menu lihat klinik berisi icon semua lokasi yang telah 

ditandai oleh administrator. Antarmuka akses menu lihat peta klinik 

dapat dilihat pada Gambar 45 

 

Gambar 45 Antarmuka Akses Menu Lihat Peta Klinik 

 

Pengguna dapat memilih klinik dengan cara mengklik salah satu tombol 

icon yang terdapat dalam menu lihat peta klinik maka akan 

menampilkan Gambar 46 

 

Gambar 46 Antarmuka Hasil Akses Menu Lihat Peta Klinik 
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Apabila pengguna telah memilih maka akan terlihat pada bagian bawah 

bahwa pengguna harus memilih salah tombol navigasi atau tombol 

detail. Tombol Navigasi akan mengarahkan langsung ke Google  Maps 

sebagai petunjuk arah lokasi ke klinik tujuan. Apabila pengguna 

menekan tombol Detail, tombol tersebut terdiri atas gambar, telepon, 

lokasi, sms dan deskripsi lokasi. Tombol telepon dan sms akan otomatis 

mengarahkan ke penyedia layanan telepon dan sms yang terdapat dalam 

smartphone masing-masing pengguna. Tombol detail akan terlihat pada 

Gambar 47 

 

Gambar 47 Antarmuka Tombol Detail Akses Menu Lihat Peta Klinik 

 

11. Antarmuka Akses Menu Kritik dan Saran 

Antarmuka akses menu kritik dan saran berfungsi sebagai media untuk 

mengkritik dan memberikan saran yang berkaitan dengan aplikasi. 

Antarmuka akses menu kritik dan saran dapat dilihat pada Gambar 48 
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Gambar 48 Antarmuka Akses Menu Kritik dan Saran 

 

G. Pengujian Aplikasi 

Pengujian aplikasi menggunakan pengujian black box dengan metode 

Equivalence Partitioning (EP). Pengujian Equivalence Partitioning (EP) 

diyakinkan bahwa masukan dan respon yang diterima sama sehingga terjadi 

kecocokan antara  aplikasi  dan  pengguna. 

    Tabel 6 Daftar Pengujian Equivalence Partitioning untuk Pengguna 

 

Kelas Uji Daftar 

Pengujian 

Kasus Uji Hasil yang 

diharapkan 

Antarmuka Pengujian 

pada icon 

aplikasi 

Klik icon aplikasi 

pada perangkat 

Android pengguna 

Menampilkan 

Antarmuka Splash 

Screen 

 Pengujian 

pada menu 

utama aplikasi 

Klik tombol menu 

Pilih Penyakit 

Menampilkan 

Antarmuka Pilih 

Penyakit 

  Klik tombol menu 

Diagnosa 

Penyakit 

Menampilkan 

Antarmuka 

Diagnosa 

Penyakit 

  Klik tombol menu 

Lihat Peta Klinik 

Menampilkan 

Antarmuka Lihat 

Peta Klinik 
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Tabel 6 Daftar Pengujian Equivalence Partitioning untuk Pengguna 

(Lanjutan) 

 

Kelas Uji Daftar 

Pengujian 

Kasus Uji Hasil yang 

diharapkan 

  Klik tombol menu 

Tips Kucing 

Menampilkan 

Antarmuka Tips 

Kucing 

  Klik tombol menu 

Info Kucing 

Menampilkan 

Antarmuka Info 

Kucing 

  Klik tombol menu 

Bantuan 

Menampilkan 

Antarmuka 

Bantuan 

  Klik tombol menu 

Tentang 

Menampilkan 

Antarmuka 

Tentang 

  Klik tombol menu 

Kritik dan Saran 

Menampilkan 

Antarmuka Kritik 

dan Saran 

  Klik tombol menu 

keluar 

Menampilkan 

Alert Dialog 

Fungsi 

Antarmuka 

Aplikasi 

Pengujian 

Antarmuka 

Pilih Penyakit 

Klik tombol Pilih 

Penyakit 

Menampilkan 

Daftar Penyakit 

  Klik tombol salah 

satu Data 

Penyakit 

Menampilkan 

Detail Penyakit 

 Pengujian 

Antarmuka 

Diagnosa 

Penyakit 

Klik tombol 

Diganosa 

Penyakit 

Menampilkan 

Daftar Gejala 

Umum Penyakit 

  Klik tombol salah 

satu Gejala 

Umum Penyakit  

Menampilkan 

Daftar Gejala 

Identifikasi 

Penyakit 

  Klik tombol salah 

satu Gejala 

Identifikasi 

Penyakit 

Menampilkan 

Daftar Gejala 

Spesifikasi 

Penyakit 
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Tabel 6 Daftar Pengujian Equivalence Partitioning untuk Pengguna 

(Lanjutan) 

 

Kelas Uji Daftar 

Pengujian 

Kasus Uji Hasil yang 

diharapkan 

  Klik tombol salah 

satu Gejala 

Spesifikasi 

Penyakit 

Menampilkan 

hasil Diagnosa 

Penyakit 

  Klik tombol 

Detail Penyakit 

Menampilkan 

Detail Penyakit 

 Antarmuka 

Lihat Peta 

Klinik 

Klik tombol menu 

Lihat Peta Klinik 

Menampilkan Peta 

Lokasi Klinik 

hewan atau rumah 

sakit di Bandar 

Lampung 

  Melakukan 

multitouch pada 

peta 

Ukuran dan arah 

peta berubah 

sesuai input 

multitouch yang 

diberikan 

pengguna 

  Klik salah satu 

icon lokasi pada 

peta 

Menampilkan 

detail lokasi yang 

diklik oleh 

pengguna 

 Pengujian 

Antarmuka 

Tips 

Klik tombol menu 

Tips Kucing 

Menampilkan 

Daftar informasi 

Tips Kucing 

  Klik salah satu 

informasi tips 

kucing 

Menampilkan 

detail tips berupa 

cara perawatan 

kucing yang 

dipilih pengguna 

 Pengujian 

Antarmuka 

Info 

Klik tombol menu 

Info Kucing 

Menampilkan 

Daftar informasi 

kucing 
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Tabel 6 Daftar Pengujian Equivalence Partitioning untuk Pengguna 

(Lanjutan) 

 

Kelas Uji Daftar 

Pengujian 

Kasus Uji Hasil yang 

diharapkan 

  Klik salah satu 

informasi kucing 

Menampilkan 

detail informasi 

berupa informasi 

harga dan 

keterangan kucing 

 Pengujian 

Antarmuka 

Bantuan 

Klik tombol menu 

Bantuan 

Menampilkan 

Bantuan Aplikasi 

 Pengujian 

Antarmuka 

Tentang 

Klik tombol menu 

Tentang 

Menampilkan isi 

tentang aplikasi 

 Pengujian 

Antarmuka 

Kritik dan 

Saran 

Klik tombol menu 

Kritik dan Saran 

Menampilkan 

Kritik dan  Saran 

Aplikasi 

 Pengujian 

Antarmuka 

Keluar 

Klik tombol menu 

Keluar 

Keluar dari 

Aplikasi 
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          Tabel 7 Daftar Pengujian Equivalence Partitioning untuk Administrator

  

Kelas Uji Daftar 

Pengujian 

Kasus Uji Hasil yang 

Diharapkan 

Login Input data 

login 

Username = 

“admin”, 

password = 

“123456”, klik 

tombol masuk 

Masuk ke halaman 

beranda admin 

  Username = 

“admin”, 

password = 

“12345”, klik 

tombol masuk 

Menampilkan 

pesan error 

password atau 

username salah 

Fungsi 

Halaman Data 

Penyakit 

Pengujian 

menambah 

data penyakit 

Mengisi penuh 

form input 

dengan data 

yang sesuai, 

klik tombol 

tambah 

Data tersimpan ke 

database 

  form input tidak 

terisi penuh, 

klik tombol 

tambah 

Data tidak 

tersimpan ke 

database, tampil 

pesan peringatan 

untuk mengisi data 

yang masih kosong 

 Pengujian 

ubah data 

penyakit 

Klik ubah pada 

halaman data 

penyakit 1 

Menampilkan form 

ubah data penyakit 

1 

  Ubah data 

penyakit , klik 

tombol ubah 

Data tersimpan ke 

database 

  Hapus data pada 

kolom nama 

penyakit , klik 

tombol ubah 

Data tidak 

tersimpan ke 

database, tampil 

pesan peringatan 

error pada halaman 

data penyakit 

 Pengujian 

hapus data 

penyakit 

Klik hapus pada 

data penyakit  1 

Muncul pesan 

konfirmasi, jika 

OK, maka data 

penyakit terhapus 
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Tabel 7 Daftar Pengujian Equivalence Partitioning untuk 

Administrator ( Lanjutan ) 

 

Kelas Uji Daftar 

Pengujian 

Kasus Uji Hasil yang 

Diharapkan 

Fungsi 

Halaman Data 

Gejala Umum 

Pengujian 

menambah 

data gelaja 

umum 

Mengisi penuh 

form input 

dengan data 

yang sesuai, 

klik tombol 

tambah 

 

Data tersimpan ke 

database 

  form input tidak 

terisi penuh, 

klik tombol 

tambah 

Data tidak 

tersimpan ke 

database, tampil 

pesan peringatan 

untuk mengisi data 

yang masih kosong 

 

 Pengujian 

ubah data 

gejala umum 

Klik ubah pada 

halaman data 

gejala umum 1 

Menampilkan form 

ubah gejala umum 

1 

  Ubah data 

gejala umum, 

klik tombol 

ubah 

Data tersimpan ke 

database 

  Hapus data pada 

kolom nama 

gejala umum, 

klik tombol 

ubah 

Data tidak 

tersimpan ke 

database, tampil 

pesan peringatan 

error pada halaman 

data gejala umum 

 Pengujian 

hapus data 

gejala umum 

Klik hapus pada 

data gejala 

umum  1 

Muncul pesan 

konfirmasi, jika 

OK, maka data 

gejala umum 1 

terhapus dari 

database 
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Tabel 7 Daftar Pengujian Equivalence Partitioning untuk 

Administrator ( Lanjutan ) 

 

Kelas Uji Daftar 

Pengujian 

Kasus Uji Hasil yang 

Diharapkan 

Fungsi 

Halaman Data 

Gejala 

Identifikasi 

Pengujian 

menambah 

data gelaja 

Identifikasi 

Mengisi penuh 

form input 

dengan data 

yang sesuai, 

klik tombol 

tambah 

 

Data tersimpan ke 

database 

  form input tidak 

terisi penuh, 

klik tombol 

tambah 

Data tidak 

tersimpan ke 

database, tampil 

pesan peringatan 

untuk mengisi data 

yang masih kosong 

 

 Pengujian 

ubah data 

gejala 

Identifikasi 

Klik ubah pada 

halaman data 

gejala 

Identifikasi 1 

 

Menampilkan form 

ubah gejala 

Identifikasi 1 

  Ubah data 

gejala 

Identifikasi, klik 

tombol ubah 

 

Data tersimpan ke 

database 

  Hapus data pada 

kolom nama 

gejala 

Identifikasi, klik 

tombol ubah 

Data tidak 

tersimpan ke 

database, tampil 

pesan peringatan 

error pada halaman 

data gejala 

Identifikasi 

 Pengujian 

hapus data 

gejala 

identifikasi 

Klik hapus pada 

data gejala 

identifikasi  1 

Muncul pesan 

konfirmasi, jika 

OK, maka data 

gejala identifikasi 

1 terhapus dari 

database 
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Tabel 7 Daftar Pengujian Equivalence Partitioning untuk 

Administrator ( Lanjutan ) 

 

Kelas Uji Daftar 

Pengujian 

Kasus Uji Hasil yang 

Diharapkan 

Fungsi 

Halaman Data 

Gejala 

Spesifikasi 

Pengujian 

menambah 

data gelaja 

spesifikasi 

Mengisi penuh 

form input 

dengan data 

yang sesuai, 

klik tombol 

tambah 

 

Data tersimpan ke 

database 

  form input tidak 

terisi penuh, 

klik tombol 

tambah 

Data tidak 

tersimpan ke 

database, tampil 

pesan peringatan 

untuk mengisi data 

yang masih kosong 

 

 Pengujian 

ubah data 

gejala 

spesifikasi 

Klik ubah pada 

halaman data 

gejala 

spesifikasi 1 

 

Menampilkan form 

ubah gejala 

Spesifikasi 1 

  Ubah data 

gejala 

spesifikasi, klik 

tombol ubah 

Data tersimpan ke 

database 

  Hapus data pada 

kolom nama 

gejala 

spesifikasi, klik 

tombol ubah 

Data tidak 

tersimpan ke 

database, tampil 

pesan peringatan 

error pada halaman 

data gejala 

spesifikasi 

 Pengujian 

hapus data 

gejala 

spesifikasi 

Klik hapus pada 

data gejala 

spesifikasi 1  

Muncul pesan 

konfirmasi, jika 

OK, maka data 

gejala spesifikasi 1 

terhapus dari 

database 
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Tabel 7 Daftar Pengujian Equivalence Partitioning untuk 

Administrator ( Lanjutan ) 

 

Kelas Uji Daftar 

Pengujian 

Kasus Uji Hasil yang 

Diharapkan 

Fungsi 

Halaman Data 

Tips Kucing 

Pengujian 

menambah 

data tips 

kucing 

Mengisi penuh 

form input 

dengan data 

yang sesuai, 

klik tombol 

tambah 

Data tersimpan ke 

database 

  form input tidak 

terisi penuh, 

klik tombol 

tambah 

Data tidak 

tersimpan ke 

database, tampil 

pesan peringatan 

untuk mengisi data 

yang masih kosong 

 Pengujian 

ubah data tips 

kucing 

Klik ubah pada 

halaman data 

tips kucing 1 

Menampilkan form 

ubah data tips 

kucing 1 

  Ubah data data 

tips kucing, klik 

tombol ubah 

Data tersimpan ke 

database 

  Hapus data pada 

kolom nama 

data tips kucing, 

klik tombol 

ubah 

Data tidak 

tersimpan ke 

database, tampil 

pesan peringatan 

error pada halaman 

data tips kucing 

 Pengujian 

hapus data 

tips kucing 

Klik hapus pada 

data tips kucing 

1  

Muncul pesan 

konfirmasi, jika 

OK, maka data tips 

kucing 1 terhapus 

dari database 

Fungsi 

Halaman Data 

Info Kucing 

Pengujian 

menambah 

data info 

kucing 

Mengisi penuh 

form input 

dengan data 

yang sesuai, 

klik tombol 

tambah 

 

Data tersimpan ke 

database 
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Tabel 7 Daftar Pengujian Equivalence Partitioning untuk 

Administrator ( Lanjutan ) 

 

Kelas Uji Daftar 

Pengujian 

Kasus Uji Hasil yang 

Diharapkan 

  form input tidak 

terisi penuh, 

klik tombol 

tambah 

Data tidak 

tersimpan ke 

database, tampil 

pesan peringatan 

untuk mengisi data 

yang masih kosong 

 Pengujian 

ubah data info 

kucing 

Klik ubah pada 

halaman data 

info kucing 1 

Menampilkan form 

ubah data info 

kucing 1 

  Ubah data info 

kucing, klik 

tombol ubah 

Data tersimpan ke 

database 

  Hapus data pada 

kolom nama 

data info 

kucing, klik 

tombol ubah 

Data tidak 

tersimpan ke 

database, tampil 

pesan peringatan 

error pada halaman 

data info kucing 

 Pengujian 

hapus data 

info kucing 

Klik hapus pada 

data info kucing 

1  

Muncul pesan 

konfirmasi, jika 

OK, maka data 

info kucing 1 

terhapus dari 

database 

Fungsi 

Halaman Data 

Klinik Kucing 

Pengujian 

menambah 

data klinik 

kucing 

Mengisi penuh 

form input 

dengan data 

yang sesuai, 

klik tombol 

tambah 

Data tersimpan ke 

database 

  form input tidak 

terisi penuh, 

klik tombol 

tambah 

Data tidak 

tersimpan ke 

database, tampil 

pesan peringatan 

untuk mengisi data 

yang masih kosong 
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Tabel 7 Daftar Pengujian Equivalence Partitioning untuk 

Administrator ( Lanjutan ) 

 

Kelas Uji Daftar 

Pengujian 

Kasus Uji Hasil yang 

Diharapkan 

 Pengujian 

ubah data 

klinik kucing 

Klik ubah pada 

halaman data 

klinik kucing 1 

Menampilkan form 

ubah data klinik 

kucing 1 

 

 

  Ubah data klinik 

kucing, klik 

tombol ubah 

 

Data tersimpan ke 

database 

  Hapus data pada 

kolom nama 

data klinik 

kucing, klik 

tombol ubah 

Data tidak 

tersimpan ke 

database, tampil 

pesan peringatan 

error pada halaman 

data klinik kucing 

 

 Pengujian 

hapus data 

klinik kucing 

Klik hapus pada 

data klinik 

kucing 1  

Muncul pesan 

konfirmasi, jika 

OK, maka data 

klinik kucing 1 

terhapus dari 

database 

 

 

 

Pengujian tambahan aplikasi android dapat dilakukan dengan menggunakan 

Genymotion. Genymotion terdapat beberapa pilihan handphone yang dapat 

digunakan sebagai alat pengujian aplikasi. Daftar pengujian untuk 

pengguna menggunakan Genymotion dapat dilihat pada tabel 8. 
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Tabel 8 Daftar Pengujian Untuk Pengguna Menggunakan Genymotion. 

 

Kelas Uji Daftar 

Pengujian 

Kasus Uji Hasil yang 

Diharapkan 

Versi Android Pengujian 

kompabilitas 

versi 

operating 

system 

Android 

Pengujian pada 

Android versi 

4.1 

( Jelly Bean ) 

Kompatibel dengan 

Android versi 4.1 

(Jelly Bean) 

  Pengujian pada 

Android versi 

4.4 (Kitkat) 

Kompatibel dengan 

Android versi 4.4 

(Kitkat) 

  Pengujian pada 

Android versi 

5.0 (Lollipop) 

Kompatibel dengan 

Android versi 5.0 

(Lollipop) 

  Pengujian pada 

Android versi 

6.0 

(Marshmallow) 

Kompatibel dengan 

Android versi 6.0 

(Marshmallow) 

  Pengujian pada 

Android versi 

7.0 (Oreo) 

Kompatibel dengan 

Android versi 7.0 

(Oreo) 

Resolusi Layar 

dan Densitas 

Layar 

Pengujian 

Resolusi 

Layar dan 

Densitas 

Layar pada 

Android 

Pengujian pada 

Android dengan 

resolusi 4 inch 

Kompatibel pada  

Android dengan 

resolusi 4 inch 

  Pengujian pada 

Android dengan 

resolusi 5 inch 

Kompatibel pada  

Android dengan 

resolusi 5 inch 

 

 

 Pengujian pada 

Android dengan 

resolusi 6 inch 

Kompatibel pada  

Android dengan 

resolusi 6 inch 

  Pengujian pada 

Android dengan 

resolusi 7 inch 

Kompatibel pada  

Android dengan 

resolusi 7 inch 

Antarmuka Pengujian 

pada icon 

aplikasi 

Klik icon 

aplikasi pada 

perangkat 

Android 

pengguna 

Menampilkan 

Antarmuka Splash 

Screen 

 Pengujian 

pada menu 

utama 

aplikasi 

Klik tombol 

menu Pilih 

Penyakit 

Menampilkan 

Antarmuka Pilih 

Penyakit 
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Tabel 8 Daftar Pengujian Untuk Pengguna Menggunakan 

Genymotion ( Lanjutan ) 

 

Kelas Uji Daftar 

Pengujian 

Kasus Uji Hasil yang 

Diharapkan 

  Klik tombol 

menu Diagnosa 

Penyakit 

Menampilkan 

Antarmuka 

Diagnosa Penyakit 

  Klik tombol 

menu Lihat Peta 

Klinik 

Menampilkan 

Antarmuka Lihat 

Peta Klinik 

Antarmuka Pengujian 

pada icon 

aplikasi 

Klik icon 

aplikasi pada 

perangkat 

Android 

pengguna 

Menampilkan 

Antarmuka Splash 

Screen 

 Pengujian 

pada menu 

utama 

aplikasi 

Klik tombol 

menu Pilih 

Penyakit 

Menampilkan 

Antarmuka Pilih 

Penyakit 

  Klik tombol 

menu Diagnosa 

Penyakit 

Menampilkan 

Antarmuka 

Diagnosa Penyakit 

  Klik tombol 

menu Lihat Peta 

Klinik 

Menampilkan 

Antarmuka Lihat 

Peta Klinik 

  Klik tombol 

menu Tips 

Kucing 

Menampilkan 

Antarmuka Tips 

Kucing 

  Klik tombol 

menu Info 

Kucing 

Menampilkan 

Antarmuka Info 

Kucing 

  Klik tombol 

menu Bantuan 

Menampilkan 

Antarmuka 

Bantuan 

  Klik tombol 

menu Tentang 

Menampilkan 

Antarmuka 

Tentang 

  Klik tombol 

menu Kritik dan 

Saran 

Menampilkan 

Antarmuka Kritik 

dan Saran 

  Klik tombol 

menu keluar 

Menampilkan Alert 

Dialog 

Fungsi 

Antarmuka 

Aplikasi 

Pengujian 

Antarmuka 

Pilih 

Penyakit 

 

Klik tombol 

Pilih Penyakit 

Menampilkan 

Daftar Penyakit 
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Tabel 8 Daftar Pengujian Untuk Pengguna Menggunakan 

Genymotion ( Lanjutan ) 

 

Kelas Uji Daftar 

Pengujian 

Kasus Uji Hasil yang 

Diharapkan 

  Klik tombol 

salah satu Data 

Penyakit 

Menampilkan 

Detail Penyakit 

 Pengujian 

Antarmuka 

Diagnosa 

Penyakit 

Klik tombol 

Diganosa 

Penyakit 

Menampilkan 

Daftar Gejala 

Umum Penyakit 

  Klik tombol 

salah satu 

Gejala Umum 

Penyakit  

Menampilkan 

Daftar Gejala 

Identifikasi 

Penyakit 

  Klik tombol 

salah satu 

Gejala 

Identifikasi 

Penyakit 

Menampilkan 

Daftar Gejala 

Spesifikasi 

Penyakit 

  Klik tombol 

menu Tips 

Kucing 

Menampilkan 

Antarmuka Tips 

Kucing 

  Klik tombol 

menu Info 

Kucing 

Menampilkan 

Antarmuka Info 

Kucing 

  Klik tombol 

menu Bantuan 

Menampilkan 

Antarmuka 

Bantuan 

  Klik tombol 

menu Tentang 

Menampilkan 

Antarmuka 

Tentang 

  Klik tombol 

menu Kritik dan 

Saran 

Menampilkan 

Antarmuka Kritik 

dan Saran 

  Klik tombol 

menu keluar 

Menampilkan Alert 

Dialog 

 

Antarmuka 

Lihat Peta 

Klinik 

Klik tombol 

menu Lihat 

Peta Klinik 

Menampilkan 

Peta Lokasi 

Klinik hewan 

atau rumah sakit 

di Bandar 

Lampung 

 

 

Antarmuka Lihat 

Peta Klinik 
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Tabel 8 Daftar Pengujian Untuk Pengguna Menggunakan 

Genymotion ( Lanjutan ) 

 

Kelas Uji Daftar 

Pengujian 

Kasus Uji Hasil yang 

Diharapkan 

 Melakukan 

multitouch 

pada peta 

Ukuran dan arah 

peta berubah 

sesuai input 

multitouch yang 

diberikan 

pengguna 

 

 Klik salah 

satu icon 

lokasi pada 

peta 

Menampilkan 

detail lokasi 

yang diklik oleh 

pengguna 

 

Pengujian 

Antarmuka 

Tips 

Klik tombol 

menu Tips 

Kucing 

Menampilkan 

Daftar informasi 

Tips Kucing 

Pengujian 

Antarmuka Tips 

 Klik salah 

satu 

informasi 

tips kucing 

Menampilkan 

detail tips 

berupa cara 

perawatan 

kucing yang 

dipilih 

pengguna 

 

Pengujian 

Antarmuka 

Info 

Klik tombol 

menu Info 

Kucing 

Menampilkan 

Daftar informasi 

kucing 

Pengujian 

Antarmuka Info 

 Klik tombol 

salah satu 

Gejala 

Spesifikasi 

Penyakit 

Menampilkan 

hasil Diagnosa 

Penyakit 

 

  Klik salah satu 

informasi 

kucing 

Menampilkan 

detail informasi 

berupa informasi 

harga dan 

keterangan kucing 

 Pengujian 

Antarmuka 

Bantuan 

Klik tombol 

menu Bantuan 

Menampilkan 

Bantuan Aplikasi 

 Pengujian 

Antarmuka 

Tentang 

 

 

Klik tombol 

menu Tentang 

Menampilkan isi 

tentang aplikasi 
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Tabel 8 Daftar Pengujian Untuk Pengguna Menggunakan 

Genymotion ( Lanjutan ) 

 

Kelas Uji Daftar 

Pengujian 

Kasus Uji Hasil yang 

Diharapkan 

 Pengujian 

Antarmuka 

Kritik dan 

Saran 

Klik tombol 

menu Kritik dan 

Saran 

Menampilkan 

Kritik dan  Saran 

Aplikasi 

 Pengujian 

Antarmuka 

Keluar 

Klik tombol 

menu Keluar 

Keluar dari 

Aplikasi 
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V KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa  

1. Telah berhasil dibangun aplikasi Sistem Pakar Kucing berbasis 

android untuk membantu pengguna khususnya pemilik kucing 

mengidentifikasi penyakit berdasarkan gejela-gejala yang diberikan. 

2. Sistem pakar yang dibangun dapat memberikan hasil diagnosa 

berdasarkan gejala yang diberikan. 

3. Aplikasi dapat memberikan informasi dan tips kucing kepada 

pengguna aplikasi. 

4. Hasil pengujian fungsional menggunakan Equivalence Partitioning 

dan menggunakan emulator genymotion menunjukkan bahwa sistem 

pakar yang dibangun telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 

5. Hasil pengujian non fungsional menggunakan skala likert didapatkan 

bahwa aplikasi yang dibangun termasuk kategori sangat baik dengan 

hasil persentase rata-rata yang diperoleh sebesar 93,55 %. 

 

B. Saran 

Beberapa saran untuk pengembangan lebih lanjut yang dapat diberikan 

setelah dilakukan penelitians ini adalah sebagai berikut.  
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1. Penambahan data penyakit yang lebih lengkap. 

2. Penambahan iklan pada menu klinik kucing.  
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