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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Setiap makhluk hidup seperti manusia, hewan dan tumbuhan pasti 

melakukan perkembang biakan dengan cara reproduksi. Salah satu tujuan utama 

dari makhluk hidup berkembang biak adalah untuk mempertahankan jenisnya, 

agar tidak punah. Untuk beberapa jenis makhluk hidup, agar dapat melakukan 

reproduksi dibutuhkan pasangan. Mencari pasangan hakikatnya tidak hanya 

dilakukan oleh manusia, hampir seluruh jenis hewan pun melakukan hal yang 

sama. Salah satu jenis hewan yang sering kita jumpai sehari-hari dan melakukan 

reproduksi adalah kucing. 

Pada masa sekarang memelihara kucing sudah menjadi gaya hidup bagi 

sebagian masyarakat dunia dan juga merupakan suatu hobi yang menyenangkan 

bagi pemiliknya. Kucing adalah jenis hewan yang lucu dan menarik yang dekat 

dengan kehidupan manusia, sehingga banyak sebagian masyarakat yang tertarik 

untuk memeliharanya. Selain lucu dan menarik kucing ini mempunyai banyak ras 

yang berbeda-beda dan mempunyai sifat yang berlainan. Sifatnya yang 

bersahabat, lucu, jinak, mempunyai bulu yang lembut dan menari perhatian, serta 

mudah beradaptasi di lingkungan manusia. 

Sekarang ini, kucing merupakan hewan piaraan yang paling banyak 

digemari masyarakat. Kucing ras adalah kucing yang mempunyai catatan garis 

keturunan secara resmi, misalnya kucing Persia, siam, angora, sphinx, manx, dan 

lain-lain. Kucing ras disebut juga dengan galur murni (pure breed) 

dikembangbiakkan di tempat pemeliharaan resmi. Jumlah kucing ras sekitar 1% 

dari keseluruhan kucing di dunia, sisanya merupakan keturunan campuran seperti 

kucing liar atau kucing kampung  (Susilowati,2019).  

Setiap ras memiliki ciri khusus, tetapi karena sering terjadinya kawin silang 

antar ras, banyak kucing yang hanya dikelompokkan dalam jenis bulu panjang 

dan bulu pendek, tergantung jenis rambut penutup tubuhnya. Jumlah Ras kucing 

yang sudah di data yaitu sebanyak 152 jenis kucing. Jenis kucing paling popular. 

Sebagai hewan kesayangan, kucing mempunyai daya tarik tersendiri karena 
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bentuk tubuh, mata dan warna bulu yang beraneka ragam. Dengan kelebihan-

kelebihan tersebut, maka kucing dapat dikembangkan dan dibudidayakan  

(Ensiklopedi Indonesia, 1988). 

Pada saat masa kawin pada kucing sering ditemukan bahwa pemilik kucing 

kesulitan menemukan jodoh kucing yang cocok dengan kucing ras kesayangan 

mereka. Dimana pemilik kucing berharap keturunan yang dihasilkan oleh kucing 

ras miliknya juga memiliki ras yang sama atau masih tergolong kucing ras. 

Dengan harapan dapat membantu pemilik kucing dalam bertukar informasi untuk 

mencarikan jodoh kucingnya dengan baik agar didapatkan peranakan yang sesuai 

dengan ras kucing tersebut. 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka akan dibuat suatu aplikasi pencari 

jodoh kucing. Dengan menggunakan algoritma haversine, kita dapat mengetahui 

jarak lokasi terdekat antar pengguna. Selain itu, perkembangan yang sangat pesat 

terhadap media social akhir-akhir ini dapat menjadi topic hangat untuk dibahas 

karena banyak orang yang menggunakan metode Profile Matching diperlukan 

kriteria-kriteria dan bobot untuk melakukan perhitungannya sehingga akan 

didapat alternative terbaik  (Dwijaya, ). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat diambil 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana menerapkan metode Profile Matching pada rekomendasi calon 

jodoh kucing agar mendekati kriteria ideal sesuai parameter menurut dokter 

hewan? 

2. Bagaimana membuat aplikasi pencarian jodoh kucing sesuai dengan jarak 

radian yang telah ditentukan oleh pengguna menggunakan Metode 

Haversine? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dari pembuatan tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Aplikasi yang dirancang dan digunakan ditujukan untuk para pemilik kucing. 
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2. Aplikasi yang dirancang dan digunakan hanya dikhususkan untuk beberapa 

jenis kucing galur murni (pure breed) atau yang sering disebut dengan kucing 

ras. 

3. Platform aplikasi berupa Android. 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari pembuatan tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Membuat aplikasi pencarian jodoh kucing dengan Profile Macthing untuk 

menampilkan target calon kucing sesuai jarak yang diinginkan. 

2. Menyediakan layanan pencarian jodoh kucing ras dengan menampilkan 

target calon jodoh sesuai dengan kriteria yang telah dipilih. 

 

1.5 Manfaat 

Manfaat dari dibuatnya tugas akhir ini adalah 

1. Memberikan kemudahan untuk mendapatkan informasi tentang kucing yang 

dapat dikawinkan dalam satu kawasan yang telah ditentukan oleh user.  

2. Dapat memberikan pilihan jenis kucing yang akan dikawinkan. 

 

 

 

 

 

  


