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ABSTRAK 

Anjing merupakan salah satu hewan favorit yang 

dipelihara oleh masyarakat, walaupun begitu masih 

banyak pemeliharaanan anjing yang masih belum 

mengetahui cara merawat dan menjaga kondisi kesehatan 

anjing, Metahui gejala dan jenis penyakit yang umumnya 

diterima anjing dapat memberikan pemeliharaanan anjing 

respon yang cepat untuk memberikan pengobatan ketika 

anjing terserang penyakit. Tidak menutup kemungkinan 

kondisi seperti ini sering terjadi pada para pemula 

pemeliharaanan anjing dikarenakan kurangnya 

pemahaman tentang jenis penyakit dan penanganan ketika 

anjing terserang penyakit. Metode certainty factor 

digunakan untuk membangun sistem identifikasi penyakit 

kulit anjing. Oleh karena itu, Dalam penelitian ini 

bertujuan untuk Membangun metode certainty factor 

digunakan untuk identifikasi penyakit kulit anjing.Dan 

pertolongan pertama yang dapat diberikan kepada hewan 

peliharaan.Dengan dibuatnya perancangan sistem pakar 

ini, dapat mempermudah pemilik dalam merawat 

peliharaan. 

KataKunci: Anjing, Sistem Pakar, Certainty Factor.  
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