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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan  

Berdasarkan uraian pembahasan analisis dan pengujian yang telah 

dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan terhadap aplikasi Implementasi 

Certainty Fctor berbasis web mendiagnosa penyakit pada anjing kampung 

sebagai berikut: 

1. Hasil yang diharapkan dari sistem yang akan dibangun ini adalah untuk 

mempermudah pekerjaan pakar dalam mendiagnosa penyakit pada 

anjing kampung di Kabupaten Malaka. 

2. Upaya untuk memberikan pengetahuan kepada  masyarakat dalam 

penanganan penyakit pada anjing kampung sehingga masyarakat bisa 

mengetahui jenis penyakit yang menyerang anjing kampung mereka. 

3. Sistem di akses oleh admin untuk menginput data pakar dan kemudian 

pakar mengakses sistem guna menginput data penyakit dan gejala-gejala 

pada penyakit anjing kampung. 

6.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran untuk aplikasi ini diantaranya : 

1. Sistem yang dibangun hanya berbasis website sehingga diharapkan untuk 

kedepannya dapat berkembang lagi dalam bentuk Android.  

2. Diharapkan Implementasi certainty factor berbasis web dalam 

mendiagnosa pada penyakit anjing kampung menggunakan Metode 



Certainty factor ini kedepannya dapat di kembangkan dengan 

menggunakan metode yang lebih maju.
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