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ABSTRAK 

RANCANG BANGUN APLIKASI DIAGNOSA PENYAKIT PADA KUCING 

MENGGUNAKAN METODE FORWARD CHAINING PADA JOYFUL 

VETERINARY CARE BERBASIS ANDROID 

Oleh: 

Sri Devi Sopiawati 

1611010096 
 

Revolusi Industri 4.0 sedang mengalami puncaknya saat ini dengan lahirnya 

teknologi digital yang berdampak besar terhadap hidup manusia di seluruh dunia. 

Revolusi ini dapat digunakan untuk mengatasi tantangan di dunia kesehatan, salah 

satunya adalah memberikan informasi tentang penyakit kucing dengan 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi khususnya pengguna Android. 

Kebutuhan masyarakat terhadap layanan teknologi sangat beranekaragam, salah 

satu kebutuhannya adalah media informasi tentang penyakit kucing. Pemilik kucing 

pada umumnya tidak mengetahui penyakit yang diderita hewan peliharaannya. 

Hewan peliharaan tidak bisa memberitahukan apa yang mereka rasakan kepada 

pemiliknya layaknya manusia, maka dibutuhkan suatu sistem yang dapat 

menirukan keahlian seorang pakar dalam memecahkan suatu masalah. 

 

Model pengembangan sistem yang digunakan yaitu model prototype. Model 

pengembangan prototype cocok digunakan untuk sistem atau perangkat lunak yang 

memiliki tujuan untuk mengimplementasikan sebuah metode tertentu pada sebuah 

kasus yang akan diuji. Metode ini dimulai dengan pengumpulan kebutuhan 

pengguna, Kemudian membuat sebuah rancangan kilat yang selanjutnya akan 

dievaluasi kembali sebelum diproduksi secara benar. Sistem yang dibuat 

menggunakan metode penalaran Forward Chaining. Metode Forward Chaining 

merupakan teknik pencarian kesimpulan yang beralur maju, diawali dengan 

memberikan beberapa informasi (fakta) yang kemudian harus dijawab sesuai fakta 

untuk dapat menentukan suatu kesimpulan akhir dari informasi yang telah 

diberikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi yang berbasis Android 

dapat membantu masyarakat atau pemilik kucing dalam mendiagnosa penyakit 

pada kucing serta mempermudah pengguna untuk mendapatkan informasi 

mengenai penyakit kucing. Aplikasi ini di distribusikan pada playstore dengan 

nama Healthy Cat. 

Kata kunci : Sistem Pakar, Kucing, Prototype, Android. 
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