
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Ikan Nila dengan nama latin Oreochromis nilotica merupakan salah satu 

ikan konsumsi air tawar yang  digemari oleh masyarakat Indonesia. Ikan Nila 

memiliki  kandungan protein sebesar 17,5%, lemak 4,7%, dan air 74,8% (Ardita, 

dkk, 2015). Ikan Nila termasuk dalam makanan alternatif bergizi tinggi yang 

harganya terjangkau oleh masyarakat. Rasa dagingnya yang tidak kalah dengan 

ikan konsumsi lain juga membuatnya populer (Khairuman, dkk, 2013). Sehingga, 

dengan mengkonsumsi ikan Nila masyarakat dapat memenuhi gizi yang 

dibutuhkan. 

Ikan Nila memiliki prospek pasar yang bagus dilihat dari banyaknya 

permintaan ikan Nila tidak hanya untuk konsumsi, tetapi juga untuk benih 

(Khairuman, dkk, 2013). Sehingga untuk memenuhi permintaan pasar, banyak 

peternak berpacu dalam pembudidayaan ikan Nila. Berdasarkan hasil dari data 

statistik perikanan tahun 2013, menyatakan ikan Nila berada diurutan pertama 

dalam pembudidayaan di Indonesia dengan 260.642 rumah tangga usaha budidaya 

(BPS, 2013).  

Ikan Nila mempunyai banyak strain (varietas). Varietas-varietas tersebut 

dihasilkan dari perkawinan silang antar spesies dalam genus Oreochromis, 

terutama untuk menghasilkan ikan Nila unggul. Ada beberapa varietas ikan Nila 

yang beredar di Indonesia yaitu Nila Japan for International Cooperation Agency 

(JICA), Nila Genetically Supermale Indonesian Tilapia (GESIT), Nila Nirwarna, 

Nila Merah, Nila Hitam, Nila Genetic Improvement of Rarmed Tilapias (GIFT), 

dan Nila Genetically Enchanced Tilapia (GET) (Ghufran, dkk, 2010). Varietas 

lain menurut Khairuman, dkk, (2013), Nila Bogor Enchanced Strain Tilapia 

(BEST) dan Nila Larasati. 

Dalam pembudidayaan ikan Nila sangat menguntungkan karena mudah 

berkembang biak, pertumbuhannya relatif cepat, dan toleran terhadap kondisi 

lingkungan perairan kurang baik. Akan tetapi, tidak jarang juga ikan Nila diserang 
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penyakit karena budidaya yang secara intensif (Rustikawati, 2012). Ikan Nila 

sangat rentan terhadap infeksi penyakit bakterial, antara lain akibat infeksi bakteri 

Streptococcus iniae dengan nama penyakit streptococciasis (Supriyadi, dkk, 

2007). Selain streptococciasis ada beberapa jenis penyakit lain yang dapat 

menyerang ikan Nila yaitu Lernea, Cacing insang dan kulit, Bercak merah, 

Trichodiniasis, Saprolegniasis, Epistylis, dan Bintik putih (Khairuman, dkk, 

2013). Penyakit lain menurut Prahasta (2009), Penducle, Edward siella, dan Kutu 

ikan. 

Penyebaran penyakit  dari satu ikan ke ikan yang lainnya terjadi melaui 

media air tempat hidupnya ikan tersebut (Khairuman, dkk, 2013). Dengan kata 

lain, penyebaran penyakit pada ikan tergolong cepat, sehingga penanganan yang 

cepat sangat dibutuhkan dalam pencegahan penyebaran penyakit. Untuk 

penanganannya peternak diharuskan memiliki pengetahuan tentang penyakit ikan 

Nila. Pengetahuan tentang penyakit ikan juga diberikan oleh pemerintah  kepada 

peternak  dalam  bentuk sosialisasi dari dinas perikanan daerah setempat, tetapi 

peternak belum mampu menyerap informasi yang diberikan dengan baik. Dengan 

keterbatasan pengetahuan yang dimiliki peternak maka dibutuhkannya seorang 

pakar atau dokter hewan. 

Peternak ikan Nila membutuhkan seorang pakar atau dokter hewan terutama 

dalam masalah penyakit yang menyerang ikan Nila. Untuk dapat mendatangkan 

seorang pakar atau dokter hewan tidaklah mudah. Dilihat dari segi biaya 

membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk mendatangkan seorang pakar atau 

dokter hewan, dari segi waktu membutuhkan waktu yang lama sementara itu 

diperlukannya penanggulan yang cepat sehingga kerugian dapat diminimalisir, 

dan dari segi jumlah pakar atau dokter hewan yang sesuai dengan bidangnya  

sangat terbatas apalagi di pedesaan. Terbatasnya pakar akan berlanjut, menurut 

Desiani, dkk, (2006), pengetahuan seorang pakar manusia lambat laun akan hilang 

karena memiliki keterbatasan umur. Sehingga terjadinya kelangkaan pakar. 

 Untuk mengatasi permasalahan di atas maka dibangunlah sistem pakar. 

Dengan sistem pakar selain dapat menghindari kelangkaan pakar juga dapat 

menyimpan dan menjaga pengetahuan di dalam sistem supaya tidak hilang atau 
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lupa (Arhami, 2005). Kemudian dengan adanya sistem pakar dapat mendiagnosa 

agar mengetahui penyakit dengan gejala yang diderita dan juga mengetahui cara 

pengobatan dan pencegahannya. 

Expert System (sistem pakar) adalah program berbasis pengetahuan yang 

menyediakan solusi-solusi dengan kualitas pakar untuk masalah-masalah dalam 

suatu domain yang spesifik (Dahria, dkk, 2013). Menurut Sari (2013), Sistem 

pakar merupakan sistem yang dapat menirukan penalaran seorang pakar agar 

komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para 

ahli. Pengetahuan yang disimpan di dalam sistem pakar umumnya diambil dari 

seorang manusia yang pakar dalam masalah tersebut. Peran penting seorang pakar 

dapat diwakilkan oleh program komputer yang pada prinsip kerjanya untuk 

memberikan solusi yang pasti seperti yang biasa dilakukan oleh pakar. Selain 

pakar, sistem pakar juga membutuhkan Inference Engine.   

Inference Engine digunakan untuk melakukan penalaran atau penelusuran 

dengan menggunakan pengetahuan yang ada untuk menghasilkan suatu 

kesimpulan atau hasil akhir (Dhani, dkk, 2014). Menurut Rikhiana, dkk, (2013), 

Inference Engine merupakan penalaran dengan menggunakan isi daftar aturan 

berdasarkan urutan dan pola tertentu. Ada dua metode Inference Engine yaitu, 

Forward Chaining (pelacakan ke depan) adalah pendekatan yang dimotori oleh 

data (data-driven), pendekatan ini pelacakan dimulai dari informasi masukan, dan 

selanjutnya mencoba menggambarkan kesimpulan. Backward Chaining 

(pelacakan ke belakang) merupakan pendekatan yang dimotori tujuan (goal- 

driven), pendekatan ini pelacakan dimulai dari tujuan dan selanjutnya dicari 

aturan-aturan yang memiliki tujuan tersebut dan dicari kesimpulannya 

(pembuktian) (Dahria, dkk, 2013). 

Selain Inference Engine, sistem pakar mempunyai 2 metode menghitung 

nilai keakuratan yaitu metode kepastian Certainty Factor dan metode 

ketidakpastian yang antara lain: Bayes, Dempster Shafer dan Fuzzy (Istiqomah, 

dkk, 2013). Demspter Shafer adalah suatu teori matematika untuk pembuktian 

berdasarkan belief functions and plausible reasoning (fungsi kepercayaan dan 

pemikiran yang masuk akal), yang digunakan untuk mengkombinasikan potongan 
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informasi yang terpisah (bukti) untuk menghitung kemungkinan dari suatu 

peristiwa (Dahria, dkk, 2013). Menurut Minardi (2016), Dempster Shafer ialah 

teori probabilistik tradisional untuk representasi matematis dari ketidakpastian. 

Teori tersebut dapat memberikan sebuah cara untuk menggabungkan evidence 

dari beberapa sumber dan memberikan tingkat kepercayaan (direpresentasikan 

melalui fungsi kepercayaan) dimana mengambil seluruh evidence yang tersedia 

(Ashari, 2015). Dengan adanya nilai keakuraratan dapat mempermudah pemakai 

dalam memecahkan masalah. Selajutnya sistem pakar juga memberikan 

kemudahan dibangun dengan berbasis Android. 

Android merupakan sistem operasi untuk telepon seluler yang berbasis 

Linux (Huda, 2013). Menurut Dewi (2014), keunggulan sistem pakar berbasis 

Android yaitu banyak masyarakat menggunakan smartphone berbasis Android, 

aplikasi ini dapat diakses dimana saja dan kapan saja, dan tingkat kesibukan 

masyarakat yang tinggi sehingga aplikasi ini memudahkan pemakai. 

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka topik penelitian ini adalah  

membangun sistem pakar diagnosa penyakit ikan Nila dengan metode Dempster 

Shafer berbasis Android.   

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah 

yaitu bagaimana membangun sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit pada ikan 

Nila dengan metode Dempster Shafer berbasis Android. 

1.3 Batasan Masalah 

Ada tujuh batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Penyakit ikan Nila yang teridentifikasi sebanyak 12 penyakit dengan 36 

gejala. 

2. Melibatkan tiga orang pakar yaitu satu orang magister kesehatan 

masyarakat veteriner dan dua orang sarjana perikanan. 

3. Penarikan kesimpulan menggunakan Inference Engine Forward 

Chaining. 
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4. Pencarian nilai keakuratan menggunakan metode ketidakpastian yaitu 

Demspter Shafer. 

5. Metode yang digunakan untuk perancangan adalah Object Oriented 

Analysis and Design (OOAD) dengan tiga diagram Unified Modeling 

Language (UML), yaitu Use Case Diagram, Activity Diagram, dan 

Sequence Diagram.  

6. Dalam pengembangan sistem perangkat lunak menggunakan Waterfall, 

berupa Perencanaan Sistem, Analisa Sistem, Perancangan Sistem, dan  

Implementasi Sistem. 

7. Pengujian pada sistem menggunakan metode Unit Testing (UT),  Black 

Box Testing dan User Acceptance Testing (UAT). 

1.4 Tujuan Penelitian 

Memiliki tiga tujuan dari penelitian ini, yaitu: 

1. Melakukan penalaran terhadap rules penyakit pada ikan Nila dengan 

Inference Engine Forward Chaining. 

2. Menghitung persentase keakuratan hasil diagnosa dengan metode 

Dempster Shafer. 

3. Membangun sistem pakar diagnosa penyakit ikan Nila berdasarkan 

gejala yang dialami pada ikan. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun tiga manfaat dari penelitian ini, yaitu: 

1. Membantu peternak atau orang awam untuk memecahkan persoalan 

penyakit yang menyerang ikan Nila dengan cepat 

2. Membantu peternak atau orang awam dalam mendapatkan informasi 

yang berkaitan dengan ikan Nila dengan mudah. 

3. Dengan adanya sistem pakar ini, nantinya dapat memelihara 

pengetahuan yang dimiliki oleh pakar supaya tidak terjadinya 

kelangkaan pakar. 
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1.6 Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan dalam memahami hasil penelitian dan laporannya, 

maka dikemukakan sistematika penulisan agar menjadi satu kesatuan yang utuh. 

BAB I PENDAHULUAN 

Menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan, manfaat, metodologi penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II      LANDASAN TEORI 

Bab ini menguraikan mengenai landasan teori tentang teori-teori 

umum yang mendukung judul penelitian, teori-teori tentang 

topik, teori-teori tentang aplikasi, dan masalah yang dibahas  

dalam melakukan penelitian. 

BAB III     METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi objek kajian, teknik pengumpulan data, dan teknik 

pengolahan data. 

BAB IV    ANALISA DAN PERANCANGAN 

Bab ini berisi pembahasan mengenai analisis terhadap data 

dalam bentuk basis pengetahuan dan analisa perancangan 

perangkat lunak yang dibutuhkan untuk pembangunan perangkat 

lunak.  

BAB V      IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisi penjelasan mengenai batasan implementasi, 

lingkungan implementasi, dan hasil dari implementasi. Serta 

menjelaskan pengujian perangkat lunak dan hasil pengujian 

BAB VI    PENUTUP 

Dalam  bab  ini  akan  diuraikan kesimpulan dari hasil laporan 

penelitian tugas akhir dan saran untuk penelitian selanjutnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

Berisi tentang daftar jurnal, paper, buku, dan alamat website 

rujukan yang digunakan dalam penelitian ini. 


