
BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Artificial Intelligence 

Artificial intelligence atau Kecerdasan buatan merupakan sebagai salah 

satu bagian ilmu komputer yang membuat agar mesin (komputer) dapat 

melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan manusia (Zakaria, dkk, 

2011). Menurut Taufik, dkk, (2010), Kecerdasan buatan ialah ide-ide untuk 

membuat suatu perangkat lunak komputer yang memiliki kecerdasan sehingga 

perangkat lunak komputer tersebut dapat melakukan suatu pekerjaan yang 

dilakukan oleh manusia. 

Kecerdasan buatan adalah bagian dari ilmu pengetahuan komputer yang 

khusus ditujukan dalam perancangan otomatisasi tingkah laku cerdas dalam 

sistem kecerdasan komputer. Sistem memperlihatkan sifat-sifat khas yang 

dihubungkan dengan kecerdasan dalam kelakuan atau tindak-tanduk yang 

sepenuhnya bisa menirukan beberapa fungsi otak manusia, seperti pengertian 

bahasa, pengetahuan, pemikiran, pemecahan masalah, dan lain sebagainya 

(Kristanto, 2004). 

2.2 Sistem Pakar 

 Sistem pakar adalah bagian dari cabang dari Artificial Intelligence (AI) 

yang membuat penggunaan secara luas knowledge yang khusus untuk 

penyelesaian masalah tingkat manusia yang pakar (Arhami, 2005). Menurut 

Kusrini (2006), sistem pakar adalah sistem berbasis komputer yang menggunakan 

pengetahuan, fakta, dan teknik penalaran dalam memecahkan masalah yang 

biasanya hanya dapat dipecahkan oleh seorang pakar dalam bidang tersebut, 

sistem pakar memberikan Nilai tambah pada teknologi untuk membantu dalam 

menangani era informasi yang semakin canggih. 

 Sistem pakar ialah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan 

manusia ke komputer, agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang 

biasa dilakukan oleh para ahli (Kusumadewi, 2003). Menurut Sibagariang (2015), 
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sistem pakar merupakan program Artificial Intellegence yang menggabungkan 

pangkalan pengetahuan (Knowledge Base) dengan sistem inferensi. 

 Pengetahuan yang disimpan didalam sistem pakar umumnya diambil dari 

seorang yang pakar dalam masalah tersebut. Seorang pakar dengan sistem pakar 

mempunyai banyak perbedaan. Darkin dikutip dalam Desiani dan Arhami (2006) 

mengemukakan perbandingan kemampuan antara seorang pakar dengan sebuah 

sistem pakar seperti pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1. Perbandingan Pakar Dengan Sistem Pakar 

Factor Human expert Expert system 

Time availibility Hari kerja Setiap saat 

Geografis Lokal/tertentu Di mana saja 

Keamanan Tidak tergantikan Dapat diganti 

Perishable/dapat habis Ya Tidak 

Performansi Variable Konsisten 

Kecepatan Variable Konsisten 

Biaya Tinggi Terjangkau 

(Sumber: Desiani & Arhami, 2006) 

2.3 Pakar 

Pakar (expert) merupakan orang yang memiliki keahlian khusus yang 

dapat menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh orang awam 

(Raharjo, dkk, 2016). Seorang pakar adalah orang yang memiliki keahlian dalam 

bidang tertentu, yaitu pakar yang memiliki knowledge yang ekslusif (Ashari, 

2015). Seorang ahli mampu melakukan hal berikut (Turban, dkk, 2005): 

1. Mengenali dan merumuskan masalah. 

2. Memecahkan masalah dengan cepat dan benar. 

3. Menjelaskan solusinya. 

4. Belajar dari pengalaman. 

5. Menyelamatkan pengetahuan. 

6. Pemecahan aturan jika perlu. 

7. Menentukan relevansi. 

8. Merendahkan dengan anggun (menyadari keterbatasan seseorang). 
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2.4 Konsep Dasar Sistem Pakar 

Menurut Turban, dkk, (2005), konsep dasar sistem pakar terdiri dari 

keahlian, ahli, pengalihan keahlian, inferensi, aturan, dan kemampuan 

menjelaskan. 

Keahlian adalah suatu penguasaan pengetahuan di bidang tertentu yang 

diperoleh dari pelatihan, membaca atau pengalaman. Seorang ahli adalah 

seseorang yang dapat menjelaskan suatu tanggapan, mempelajari hal-hal baru 

seputar topik permasalahan. Pengalihan keahlian merupakan proses pemindahan 

keahlian dari para ahli ke dalam sistem komputer kemudian dialihkan lagi ke 

orang lain yang bukan ahli. Inferensi merupakan kemampuan untuk menalar. 

Kemampuan menjelaskan merupakan kelebihan dari sistem pakar yang mampu 

memberikan saran serta menjelaskan tindakan selanjutnya (Arhami, 2005). 

2.5 Komponen sistem pakar 

 Menurut Turban, dkk, (2005), komponen-komponen yang berada dalam 

sistem pakar terlihat pada Gambar 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Struktur Sistem Pakar 

(Sumber: Turban, dkk, 2005) 
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1. Antarmuka Pengguna (User Interface) 

Merupakan media yang digunakan oleh pengguna dan sistem pakar 

untuk berkomunikasi. User Interface menerima informasi dari pemakai 

dan mengubahnya ke dalam bentuk yang sering diterima oleh sistem. 

Selain itu antarmuka menerima informasi dari sistem dan menyajikan 

ke dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh pemakai.  

2. Basis Pengetahuan 

Basis pengetahuan merupakan kumpulan pengetahuan untuk 

pemahaman, formulasi, dan penyelesaian masalah. Komponen sistem 

pakar ini disusun atas dua elemen dasar, yaitu fakta dan aturan. 

3. Akuisisi Pengetahuan (Knowledge Acquisition) 

Akuisisi pengetahuan adalah akumulasi, transfer, dan transformasi 

keahlian dalam menyelesaikan masalah dari sumber pengetahuan ke 

dalam program komputer. 

4. Mesin Inferensi (Inference Engine) 

Komponen ini mengandung proses pola pikir dan penalaran yang 

digunakan oleh pakar dalam menyelesaikan suatu masalah.  

5. Work Place 

Merupakan tempat dari sekumpulan memory kerja. Work place 

digunakan untuk merekam hasil-hasil antara dan kesimpulan yang 

dicapai. 

6. Fasilitas Penjelasan 

Faslitas penjelasan adalah komponen ini memberikan penjelasan 

kepada pemakai dan menggamabarkan penalaran sistem kepada 

pemakai. 

7. Perbaikan Pengetahuan 

Pakar mempunyai kemampuan dalam menganalisa dan meningkatkan 

kinerjanya serta kemampuan untuk belajar dari kinerjanya. Kemampuan 

tersebut adalah penting dalam pembelajaran terkomputerisasi, sehingga 

program akan mampu menganalisa penyebab kesuksesan dan kegagalan 

yang dialaminya. 
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2.6 Ciri – ciri Sistem Pakar 

Sistem pakar memiliki lima ciri yang dapat menyelesaikan masalah, yaitu 

(Arhami, 2005): 

1. Memiliki informasi yang handal, baik dalam menampilkan langkah-

langkah maupun dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang 

proses penyelesaian. 

2. Mudah dimodifikasi, yaitu dengan menambah atau menghapus suatu 

kemampuan dari basis pengetahuannya. 

3. Heuristik dalam menggunakan pengetahuan (yang sering kali tidak 

sempurna) untuk mendapatkan penyelesaiannya. 

4. Dapat digunakan dalam berbagai jenis komputer. 

5. Memilik kemampuan untuk beradapatasi. 

 

2.7 Area Permasalahan Aplikasi Sistem Pakar 

Biasanya aplikasi sistem pakar menyentuh beberapa area permasalahan 

berikut  (Sutojo, dkk, 2011): 

1. Interpretasi: menghasilkan deskripsi situasi berdasarkan data-data 

masukan. 

2. Prediksi: memperkirakan akibat yang mungkin terjadi dari situasi 

yang ada. 

3. Diagnosis: menyimpulkan suau keadaan berdasarkan gejala-gejala 

yang diberikan (symptoms). 

4. Desain: melakukan perancangan berdasarkan kendala-kendala yang 

diberikan. 

5. Planning: merencanakan tindakan-tindakan yang akan dilakukan. 

6. Monitoring: membandingkan hasil pengamatan dengan proses 

perencanaan. 

7. Debbuging: menentukan penyelesaian dari suatu kesalahan sistem. 

8. Reparasi: melaksanakan rencana perbaikan. 

9. Instruksi: melakukan instruksi untuk diagnosis, debugging, dan 

perbaikan kinerja. 
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10. Kontrol: melakukan kontrol terhadap hasil interpretasi, diagnosis, 

debugging, monitoring, dan perbaikan tingkah laku sistem. 

 

2.8 Keuntungan Sistem Pakar 

Manfaat yang dapat diambil dengan adanya sistem pakar, antara lain 

(Kusumadewi, 2003): 

1. Memungkinkan orang awam bisa mengerjakan pekerjaan para ahli. 

2. Bisa melakukan proses secara berulang secara otomatis. 

3. Menyimpan pengetahuan dan keahlian para pakar. 

4. Meningkatkan output dan produktivitas. 

5. Meningkatkan kualitas. 

6. Mampu mengambil dan melestarikan keahlian para pakar (teutama 

yang termasuk keahlian langka). 

7. Mampu beroperasi dalam lingkungan yang berbahaya. 

8. Memiliki kemapuan untuk mengakses pengetahuan. 

9. Memiliki reliabilitas.  

10. Meningkatkan kapasitas sistem komputer. 

11. Memiliki kemampuan untuk bekerja dengan informasi yang tidak 

lengkap dan mengandung ketidakpastian. 

12. Sebagai media pelengkap dalam pelatihan. 

13. Meningkatkan kapasitas dalam penyelesaian masalah. 

14. Menghemat waktu dalam pengambilan keputusan. 

 

2.9 Kelemahan Sistem Pakar 

Sistem pakar juga memiliki beberapa kelemahan, antara lain 

(Kusumadewi, 2003): 

1. Biaya yang diperlukan untuk membuat dan memeliharanya sangat 

mahal. 

2. Sulit dikembangkan. Hal ini tentu saja erat kaitannya dengan 

ketersedian pakar dibidangnya. 

3. Sistem pakar tidak 100% bernilai benar. 
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2.10 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). 

 

2.11 Forward Chaining (Pelacakan ke Depan) 

Pelacakan ke depan merupakan pelacakan dimulai dari keadaan awal 

(informasi atau fakta yang ada) dan kemudian  dicoba untuk mencocokkan dengan 

tujuan yang diharapkan (Kusamadewi, 2003). 

 Pelacakan ke depan disebut juga pelacakan dari bawah ke atas karena 

pelacakan dari evidence (fakta) pada level bawah menuju konklusi pada level atas 

didasarkan pada fakta. Pelacakan dari bawah ke atas dalam suatu sistem pakar 

dapat disamakan untuk pemrograman konvensional dari bawah ke atas (Arhami, 

2005).  

 Menurut Istiqomah, dkk, (2013), pelacakan ke depan merupakan 

pencocokan fakta atau pernyataan dimulai dari IF dulu. Dengan kata lain, 

penalaran dimulai dari fakta terlebih dahulu, lalu dicari rule yang sesuai dengan 

fakta – fakta yang diberikan untuk menguji kebenaran hipotesa. Metode Forward 

Chaining akan ditunjukkan pada Gambar 2.2.  
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Gambar 2.2. Proses Forward Chaining 

(Sumber: Arhami, 2005) 

2.12 Dempster Shafer 

 Metode Dempster-Shafer pertama kali diperkenalkan oleh Dempster, yang 

percobaannya merupakan model ketidakpastian dengan range probabilities dari 

pada sebagai probabilitas tunggal. Kemudian pada tahun 1976, 

mempublikasikannya teori Dempster itu pada sebuah buku yang berjudul 

Mathematical Theory Of Evident. Dempster-Shafer Theory Of Evidence, 

menunjukkan suatu cara untuk memberikan bobot kenyakinan sesuai fakta yang 

dikumpulkan. Pada teori ini dapat membedakan ketidakpastian dan ketidaktahuan. 

Teori Dempster-Shafer adalah representasi, kombinasi dan propogasi 

ketidakpastian, dimana teori ini mempunyai beberapa karakteristik yang secara 

instutitif sesuai dengan cara berfikir seorang pakar, namun dasar matematika yang 

kuat (Wahyuni, dkk, 2013).   

Belief (Bel) adalah ukuran kekuatan evidence dalam mendukung suatu 

hipotesa, jika bernilai 0 maka mengindikasikan bahwa tidak ada evidence, dan 

jika bernilai 1 menunjukkan adanya kepastian atau Plausibility (P|), dapat dilihat 

pada Rumus 2.1.   

                              P|(H) = 1 – Bel (⌐H) ............................................ (2.1) 

Plausibility juga bernilai 0 sampai 1. Jika yakin akan  ⌐H, maka dapat 

dikatakan bahwa  Bel(⌐H)=1, dan P|(⌐H)=0.  Pada teori  Dempster-Shafer dikenal 

adanya  frame of discrement yang dinotasikan dengan  θ. Frame ini merupakan 

semesta pembicaraan dari sekumpulan hipotesis. Tujuannya adalah mengaitkan 

ukuran kepercayaan elemen-elemen θ. Tidak semua evidence secara langsung 
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mendukung tiap-tiap elemen. Untuk itu perlu adanya probabilitas fungsi densitas 

(m). Nilai m tidak hanya mendefinisikan elemen-elemen  θ saja, namun juga 

semua subsetnya. Sehingga jika θ berisi n elemen, maka subset θ adalah 2
n
. 

jumlah semua m dalam subset θ sama dengan 1. Apabila tidak ada informasi 

apapun untuk memilih hipotesa tersebut, maka Nilai:  

m{ θ } = 1,0 

Apabila diketahui X adalah subset dari θ, dengan m1 sebagai fungsi 

densitasnya, dan Y juga merupakan subset dari θ dengan m2 sebagai fungsi 

densitasnya, maka dapat membentuk fungsi kombinasi m1 dan m2  sebagai m3, 

dapat dilihat pada Rumus 2.2 (Kusumadewi, 2003). 
 

                     ( )  
        ( )   ( ) 

          ( )   ( ) 
 ............................... (2.2) 

Keterangan, m3(Z) merupakan mass function dari evidence (Z), m1 (X) 

merupakan mass function dari evidence (X), m2 (Y) merupakan mass function dari 

evidence (Y), Zm1(X).m2(Y) merupakan ada hasil irisan dari m1 dan m2, dan Ø 

Zm1 (X).m2(Y) merupakan tidak ada hasil irisan (irisan kosong (Ø)). 

2.13 Ikan Nila 

Berikut mengenal ikan Nila (Khairuman, dkk, 2013): 

2.13.1 Klasifikasi 

Pada awalnya, ikan Nila dimasukkan ke dalam jenis Tilapia nilotica atau 

ikan dari golongan Tilapia yang tidak mengerami telur dan larva di dalam mulut 

induknya. Akhirnya, diketahui bahwa yang mengerami telur dan larva di dalam 

mulut hanya induk betina. Para pakar perikanan kemudian memustuskan bahwa 

nama ilmiah yang tepat untuk ikan ini adalah Oreochromis niloticus atau 

Oreochromis sp. Berikut klasifikasi ikan Nila selengkapnya. 

Filum  : Chordata 

Subfilum : Vertebrata 

Kelas  : Pisces 

Subkelas : Acanthopterigii 

Bangsa  : Perciformes 
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Suku  : Cichlidae 

Marga  : Oreochromis 

Spesies  : Oreochromis niloticus 

Nama asing : Nile tilapia 

Nama lokal : Nila 

 

2.13.2 Morfologi 

Secara umum, bentuk tubuh ikan Nila memanjang dan ramping, dengan 

sisik berukuran besar. Bentuk matanya besar dan menonjol dengan tepi yang 

berwarna putih. Gurat sisi (linea literalis) terputus dibagian tengah tubuh 

kemudian  berlanjut lagi, tetapi letaknya lebih ke bawah dibandingkan dengan 

letak garis yang memanjang di atas sirip dada. 

Jumlah sisik pada gurat sisi sebanyak 34 buah. Sirip punggung, sirip perut, 

dan sirip duburnya memiliki jari-jari lemah, tetapi keras dan tajam seperti duri. 

Sirip punggung dan sirip dada tampak lebih hitam. Pinggir sirip punggung  

berwarna abu-abu atau hitam. 

Jika dibedakan berdasarkan jenis kelamin, ikan Nila jantan memiliki 

ukuran sisik yang lebih besar dibandingkan dengan ikan Nila betina. Alat kelamin 

ikan Nila jantan terletak di depan anus. Bentuknya berupa tonjolan agak runcing, 

berfungsi sebagai saluran urine dan saluran sperma. Jika perut ikan Nila jantan 

diurut, akan mengeluarkan cairan bening. Sementara itu, alat kelamin ikan Nila 

betina juga terletak di depan anus, tetapi memiliki lubang genital yang terpisah 

dengan lubang saluran urine. 

 

2.13.3 Syarat Hidup 

Habitat hidup ikan Nila cukup beragam, mulai dari sungai, danau, waduk, 

rawa, sawah, kolam, hingga tambak. Untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan, 

suhu optimum bagi ikan Nila sekitar 25-30°C. Pertumbuhan ikan Nila biasanya 

akan terganggu jika suhu habitatnya lebih rendah dari 14°C atau di atas 38°C. 

Pada suhu 6°C atau 42°C, ikan Nila akan mengalami kemantian. 

Selain suhu, faktor lain yang bisa mempengaruhi kehidupan ikan Nila 

adalah salinitas atau kadar garam. Ikan Nila bisa tumbuh dan berkembang biak di 
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perairan dengan salinitas 0-29‰ (promil). Ikan ini masih tumbuh, tetapi tidak bisa 

berproduksi di perairan dengan salinitas 29-35‰. Ikan Nila yang masih kecil atau 

benih biasanya lebih cepat menyesuaikan diri terhadap kenaikan salinitas 

dibandingkan dengan ikan Nila yang berukuran besar. 

 

2.13.4 Kebiasaan Makan dan Laju Pertumbuhan 

Ikan Nila tergolong ikan pemakan segala (Omnivora) sehingga sangat 

mudah dibudidayakan. Ketika masih berbentuk benih, makanan yang disukainya 

berupa zooplankton (plankton hewani), seperti Rotifera sp., Moina sp. atau 

Dapnia sp. 

Laju pertumbuhan tubuh ikan Nila yang dibudidayakan tergantung pada 

pengaruh fisika dan kimia perairan serta interaksinya. Sebagai contoh, curah hujan 

yang tinggi akan mengganggu pertumbuhan tanaman air dan secara tidak lansung 

akan mempengaruhi pertumbuhan ikan Nila yang dipelihara. Berdasarkan 

penelitian, diketaui bahwa laju pertumbuhan ikan Nila lebih cepat jika dipelihara 

di kolam yang airnya dangkal dibandingkan dengan kolam yang airnya dalam. 

Perlu diketahui juga, laju pertumbuhan ikan Nila jantan lebih cepat 40% 

dibandingkan dengan laju pertumbuhan ikan Nila betina. Terlebih lagi jika ikan 

Nila dipelihara secara terpisah berdasarkan jenis kelaminnya (monosex). Jika 

sudah mencapai ukuran 200 gram, pertumbuhan ikan Nila menjadi semakin 

lambat. Namun, hal ini hanya terjadi pada Nila betina. 

 

2.14 Jenis-jenis ikan Nila 

Ikan Nila mempunyai banyak strain (Varietas). Ada beberapa varietas ikan 

Nila yang beredar di Indonesia yaitu (Ghufran, dkk, 2010): 

2.14.1 Nila Nirwana 

Nama Nirwana bersal dari singkatan “Nila ras wanayasa”. Wanayasa 

merupakan salah satu Kecamatan di Purwakarta, Jawa Barat, tempat berlangsung 

kegiatan penelitian untuk pemuliaan ikan Nila ini selama tiga tahun (2003-2006), 

tepatnya di Balai Pengembangan Benih Ikan (BPBI) Wanayasa. Ikan Nila 

Nirwana dapat dilihat pada Gambar 2.3. 
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Berdasarkan hasil penelitian, ikan Nila Nirwana memiliki beberapa 

keunggulan sebagai berikut: 

1. Pertumbuhan bobot ikan Nila Nirwana meningkat sekitar 45% pada 

generasi ke-3 (F3) dibandingkan dengan populasi awalnya. 

Pemeliharaan sejak larva hingga berbobot di atas 650 gram per ekor 

dapat dicapai hanya dalam waktu enam bulan (lebih cepat dibanding 

dengan jenis Nila lainnya). 

2. Tubuh Nila Nirwana relatif lebih besar dengan ukuran kepala yang 

lebih pendek. Hal ini menjadikan ikan ini memiliki struktur daging 

yang lebih tebal dibandingkan dengan ikan Nila lainnya. 

3. Memiliki toleransi yang cukup tinggi terhadap lingkungan hidupnya, 

sehingga bisa dipelihara di daratan rendah yang berair payau hingga 

daratan tinggi yang berair tawar dengan kisaran 0-15‰ (promil). 

4. Relatif tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Salah satunya, 

tahan terhadap serangan bakteri streptococcus. 

 

Gambar 2.3. Ikan Nila Nirwarna 

(Sumber: Google, 2017) 
 

2.14.2 Nila Larasati 

Ikan Nila Janti dihasilkan oleh Balai Benih Ikan Sentral Janti, yang 

terletak di Desa Janti, Kecematan Polan Harjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. 

Akhirnya, pada tahun 2008 dihasilkan ikan Nila merah yang pertumbuhannya 

cepat, ketebalan daging yang sangat baik, dan disukai masyarakat. Ikan ini 

kemudian dikenal dengan sebutan Nila “Larasati” (Nila Merah Strain Janti). Ikan 

Nila Merah Janti dapat dipelihara di berbagai media budidaya, seperti di kolam air 



19 
 

tenang, kolam air deras, keramba jaring apung, bahkan tambak. Ikan Nila Larasati 

dapat dilihat pada Gambar 2.4. 

Dari berbagai hasil penelitian, ada beberapa keunggulan yang dimiliki oleh 

ikan Nila Larasati: 

1. Pertumbuhan cepat. 

2. Survival rate (SR) atau tingkat kelangsungan hidup > 90%. 

3. Mampu cepat beradaptasi dengan lingkungan baru. 

4. Dapat menyerap pakan dengan baik. 

5. Memiliki ketahan terhadap beberapa jenis penyakit. 

 

Gambar 2.4. Ikan Nila Larasti 

(Sumber: Google, 2017) 
 

2.14.3 Nila BEST 

Ikan Nila Bogor Enhanced Strain Tilapia (BEST) merupakan salah satu 

jenis ikan Nila hasil pemuliaan menggunakan metode  seleksi. Pemuliaan tersebut 

dilaksanakan dalam kurun waktu empat tahun (2004-2008) di instalasi penelitian 

di Cijeruk, Bogor. Ikan Nila BEST dapat dilihat pada Gambar 2.5. 

Berdasarkan hasil uji coba atau penelitian, ikan Nila BEST memiliki 

beberapa keunggulan sebagai berikut: 

1. Mampu menghasilkan telur yang lebih banyak, sekitar 1.500-2.800 

butir per ekor dengan berat induk 280-400 gram. Sementara itu, ikan 

Nila lain pada umunya hanya mampu menghasilkan 900-1.600 butir 

telur per ekor induk dengan kisaran berat 300 gram. 

2. Ukuran telur ikan Nila BEST juga relatif lebih besar dan seram 

dibanding dengan ikan Nila yang ada di masyarakat. 
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3. Pertumbuhan cepat. Benih ikan Nila BEST dapat mencapai ukuran 2-3 

cm hanya dalam 8-10 hari,sedangkan ikan Nila lain umumnya lebih 

lama, yaitu 10 hari. 

4. Ikan Nila BEST relatif tahan dan tumbuh baik di media bersalinitas atau 

di tambak. 

5. Ikan Nila BEST memiliki ketahanan terhadap serangan beberapa jenis 

penyakit.  

 

Gambar 2.5. Ikan Nila BEST 

(Sumber: Google, 2017) 
 

2.14.4 Nila GESIT 

Ikan Nila Gesit merupakan ikan Nila Hitam jantan YY (YY supermale) 

hasil pemuliaan Pusat Pengembangan Induk Ikan Nila Nasional (PPIINN) yang 

bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan 

Institut Pertanian Bogor (IPB). Ikan Nila Gesit dapat dilihat pada Gambar 2.6. 

Ada beberapa keunggulan ikan Nila Gesit sebagai berikut: 

1. Benih hasil pemijahan 96% berkelamin jantan. Ikan Nila jantan lebih 

cepat tumbuh dibandingkan dengan ikan Nila betina. 

2. Respon terhadap pakan dan tahan terhadap serangan penyakit, jika 

kegiatan budi daya dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis. 

 

Gambar 2.6. Ikan Nila GESIT 

(Sumber: Google, 2017) 
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2.14.5 Nila Hitam (lokal) 

Ikan ini berasal dari Taiwan. Awalnya, ikan Nila ini memiliki laju 

pertumbuhan yang cukup baik, tetapi akhir-akhir ini kualitas menurun akibat 

keterbatasan pengetahuan masyarakat dalam mengendalikan potensi genetis. 

Dengan keunggulan dan kelemahan yaitu umumnya, tergolong jenis ikan 

yang adaptif, yakni bisa hidup di air payau dan tahan terhadap serangan penyakit. 

Sayangnya, jika pembudidaya ceroboh dalam memijah bisa terjadi perkawinan 

sedarah (inbreeding) menyebabkan benih yang dihasilkan kerdil, cacat, dan lemah 

atau rentan terhadap penyakit. Ikan Nila Hitam dapat dilihat pada Gambar 2.7. 

 

Gambar 2.7. Ikan Nila Hitam 

(Sumber: Google, 2017) 
 

2.14.6 Nila Merah 

Nila Merah adalah hasil persilangan antara Oreochromis mossambicus 

(Mujair) atau Oreochromis niloticus (Nila) dengan Oreochromis honorum, 

Orechromis aureus, atau Oreochromis zii. Dalam perkembangannya, ikan Nila 

Merah disebut juga dengan Nila Hibrida. 

Dengan keunggulan dan kelemahan, ikan Nila Merah memiliki 

pertumbuhan yang relatif cepat, tahan terhadap penyakit, warnanya menarik, dan 

dagingnya gurih. Namun, pemijahan yang ceroboh pada ikan ini menyebabkan 

perkawinan sedarah (inbreeding) yang menyebabkan benih yang dihasilkan 

kerdil, cacat, dan lemah atau rentan terhadap penyakit. Ikan Nila Merah dapat 

dilihat pada Gambar 2.8. 
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Gambar 2.8. Ikan Nila Merah 

(Sumber: Google, 2017) 
 

2.14.7 Nila GIFT 

Ikan Nila Genetic Improvement of Rarmed Tilapias (GIFT) didatangkan ke 

Indonesia pada tahun 1994 merupakan generasi keempat yang dikembangkan di 

Philipina. Kemudian didatangkan lagi pada tahun 1997 merupakan generasi 

keenam. Ikan Nila GIFT dapat dilihat pada Gambar 2.9. 

Ada beberapa keunggulan ikan Nila GIFT sebagai berikut: 

1. Jumlah telur 20-30 % lebih banyak. 

2. Bobot benih mencapai 17,5 gr dan pertumbuhannya 300-400% lebih 

cepat. 

3. Bisa dipelihara di perairan payau. 

 

Gambar 2.9. Ikan Nila GIFT 

(Sumber: Google, 2017) 
 

2.14.8 Nila GET 

Ikan Nila Genetically Enchanced Tilapia (GET) yang dibawa langsung 

dari Philipina. Ikan Nila ini didatangkan ke Indonesia oleh Pemerintah Provinsi 

Jawa Barat pada tahun 2002. Pengenalan ikan Nila ini dalam upaya 

memperbanyak keanekaragaman jenis dan genetiknya. Ikan Nila GET dapat 

dilihat pada Gambar 2.10. 

Keunggulan ikan Nila GET sebagai berikut: 
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1. Salah satu penyumbang genetik dalam upaya menghasilkan Nila 

Nirwana.  

2. Dapat tumbuh bongsor sekitar 500 gram dalam waktu relatif singkat ( 

4–5 bulan). 

 

Gambar 2.10. Ikan Nila GET 

(Sumber: Google, 2017) 
 

2.14.9 Nila JICA 

Ikan Nila Japan for International Cooperation Agency (JICA) merupakan 

hasil rekayasa genetika yang dilakukan sejak tahun 2002. Proyek ini sepenuhnya 

dibantu oleh JICA (Japan for International Cooperation Agency) sebuah lembaga 

donor Pemerintah Jepang, karena itu pula jenis Nila ini dinamakan Nila JICA. 

Jenis Nila ini didapat dari hasil pengembangan lembaga riset Kagoshima 

Fisheries Research Station di Jepang. Kemudian, oleh BBAT Jambi, ikan ini 

dikembangkan lagi, hingga akhirnya muncul varietas Nila Jica di tahun 2004. 

Dapat dilihat pada Gambar 2.11. 

Keunggulan ikan Nila Gesit sebagai berikut: 

1. Dibandingkan dengan strain Gift, ikan Nila  strain JICA lebih cepat 

pertumbuhannya (20%).  

2. Lebih irit pakan hingga 25%. 

 

Gambar 2.11. Ikan Nila JICA 

(Sumber: Google, 2017) 
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2.15 Penyakit ikan Nila dan penanggulangannya 

 Penyakit dalam budidaya pembesaran ikan air tawar sering kali menjadi 

kendala utama yang merugikan peternak. Hal ini juga bisa terjadi pada budidaya 

ikan Nila. Untuk itu, kita harus mengetahui jenis-jenis penyakit sehingga kita 

sesegera mungkin dapat mencegahnya. Berikut adalah macam-macam penyebab 

terjadinya penyakit ikan budidaya (Khairuman, dkk, 2013): 

2.15.1 Lernea 

1. Karakteristik 

  Parasit lernea berbentuk seperti cacing. Parasit ini hidup di tubuh ikan 

Nila dengan menghujam kepalanya yang berbentuk jangkar ke dalam 

daging ikan. Parasit lernea mudah sekali berkembang biak pada kondisi 

lingkungan yang banyak mengandung bahan organik, seperti sisa 

pemupukan, sampah atau sisa makanan. Dapat dilihat pada Gambar 

2.12. 

 

Gambar 2.12. Ikan Terjangkit Lernea 

            (Sumber: Google, 2017) 

2. Gejala 

a. Parasit berbentuk jangkar/kail menempel pada permukaan tubuh, 

lubang hidung, pangkal sirip, insang, dan rongga pipi. 

b. Pendarahan di area menempelnya parasit. 

3. Pengobatan 

a. Pisahkan ikan yang terjangkit, lalu rendam ikan di kolam isolasi 

yang menggunakan 2,5 ml Formalin yang dicampur 100 liter air 

bersih, lakukan 10 menit. 
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b. Jika pengobatan dilakukan di dalam kolam pemeliharaan, gunakan 

insektisida dari golongan Organofosfat dengan dosis 0,5 mg/l. 

Insektisida tersebut disemprotkan sebanyak 4 kali berturut-turut. 

c. Tangkap ikan yang terjangkit secara hati-hati, kemudian 

menggunting parasit yang menancap ditubuh  ikan tersebut. 

4. Pencegahan 

a. Ikan yang terserang diisolasi dari ikan yang lain. 

b. Manajemen pakan (kebersihan dan frekuensi pemberian makannya). 

c. Pengendapan dan penyaringan air masuk. 

 

2.15.2 Cacing Insang dan Kulit 

1. Karakteristik 

Penyakit ini umumnya ditemui pada insang dan kulit ikan Nila. Parasit 

Dactylogyrus menyerang insang dan kulit ikan Nila. Sementara itu, 

Gyrodactylus menyerang bagian kulit saja. Dapat dilihat pada Gambar 

2.13. 

 

Gambar 2.13. Ikan Terjangkit Cacing Insang dan Kulit 

        (Sumber: Google, 2017) 

2. Gejala 

a. Warna tubuh ikan keputihan dan pucat.  

b. Nafsu makan menurun,ikan tidak seperti biasanya dan ikan tidak mau 

makan. 

c. Ikan sulit bernafas, sering megap-megap dan muncul ke permukaan. 

d. Lendir berlebihan, ikan terlihat mengkilap dan licin. 

e. Insang berwarna pucat dan membengkak. 

f. Ikan sering berkumpul di saluran air masuk. 

g. Ikan mengosok-gosokkan badannya pada benda keras. 
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h. Bercak merah atau hitam di badan ikan. 

i. Sisik terkelupas. 

j. Ikan berenang dengan cara melonjak-lonjak. 

3. Pengobatan 

a. Pisahkan ikan yang terjangkit, lalu rendam ikan di kolam isolasi 

menggunakan 2,5 ml Formalin yang di campur 100 liter air bersih, 

lakukan 10 menit. 

b. Selain Formalin, rendam ikan dengan garam dapur  20 g/1.000 ml 

selama 15 menit atau dengan Kalium Permanganat (PK) 0,01 g/100 

ml air selama 10 menit dan bisa juga menggunakan Neguvon 2-3,5 

% untuk merendam ikan selama 30 detik.  

4. Pencegahan 

a. Frekuensi pergantian air lebih sering dengan suhu air >29°. 

b. Berikan vitamin C untuk meningkatkan ketahanan tubuh. 

 

2.15.3 Bercak Merah 

1. Karakteristik 

  Penyakit bercak merah disebut juga penyakit Aeromonas, karena yang 

menyerang ikan Nila yaitu Aeromonas sp. Dapat dilihat pada Gambar 

2.14. 

 

Gambar 2.14. Ikan Terjangkit Bercak Merah 

             (Sumber: Google, 2017)  

2. Gejala 

a. Ikan sulit bernafas, sering megap-megap dan muncul ke permukaan. 

b. Lendir berlebihan, ikan terlihat mengkilap. 

c. Sisik terkelupas. 

d. Ikan lemah dan berenang lambat. 
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e. Warna tubuh jadi gelap kehitaman. 

f. Bercak merah berbentuk bulat atau tidak teratur terdapat pada tubuh, 

pangkal sirip, dan dubur. 

g. Ikan berkumpul di saluran pembuangan. 

h. Perut buncit. 

i. Eksopthalmia atau mata menonjol. 

3. Pengobatan 

 Lakukan pengobatan 3-5 kali berturut-turut dalam waktu 3-5 hari 

dengan: 

a. Oleskan obat oles dibagian luka menggunakan obat merah yang 

diencerkan  terlebih dahulu 10 kali 

b. Lakukan penyuntikan, tindakan ini biasanya dilakukan untuk ikan 

Nila yang berukuran besar. Obat yang digunakan Terramicine 

dengan dosis 25-30 mg untuk setiap 1kg bobot ikan. Penyuntikan 

diulang setiap tiga hari sebanyak tiga kali ulangan. 

4. Pencegahan 

a. Melakukan manajemen kesehatan terpadu (inang, lingkungan dan 

patogen).  

b. Berikan vaksin anti-Aeromonas hydrophilla (Hydrovac). 

 

2.15.4 Trichodina  

1. Karakteristik 

  Trichodina sp. merupakan parasit yang menyerang kulit dan sirip ikan 

Nila. Parasit ini menyebabkan luka atau kerusakan di organ yang 

diserang. Dapat dilihat pada Gambar 2.15. 

 

Gambar 2.15. Ikan Terjangkit Trichodina 

               (Sumber: Google, 2017) 
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2. Gejala 

a. Warna tubuh ikan keputihan dan pucat. 

b. Nafsu makan menurun,ikan tidak seperti biasanya dan ikan tidak 

mau makan. 

c. Ikan sulit bernafas, sering megap-megap dan muncul ke permukaan. 

d. Lendir berkurang, ikan terlihat kusam dan kasat. 

e. Infeksi sekunder. 

f. Ikan mengosok-gosokkan badannya pada benda keras. 

g. Ikan lemah dan berenang lambat. 

h. Bintik ke abu-abuan dan disertai pendarahan di permukaan tubuh 

dan sirip. 

3. Pengobatan  

 Rendam ikan Nila yang terserang di kolam isolasi dengan larutan garam 

500-1.000 mg/liter air selama 24 jam atau dalam larutan Formalin 25 

mg/liter selama 24 jam. 

4. Pencegahan 

a. Mengurangi kepadatan tebar ikan dan menjaga kebersihan wadah. 

b. Menjaga kualitas air  dan menambah frekuensi pergantian air. 

c. Pertahankan suhu air tidak kurang dari 28°C. 

 

2.15.5 Saprolegniasis 

1. Karakteristik 

 Saprolegniasis disebabkan oleh jamur Saprolegnia sp. Jamur ini 

menyerang organ luar ikan, seperti bagian kepala, tutup insang, sirip, 

dan bagian luar lainnya. Dapat dilhat pada Gambar 2.16. 

 

Gambar 2.16. Ikan Terjangkit Saprolegniasis 

              (Sumber: Google, 2017) 
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2. Gejala 

a. Ikan mengosok-gosokkan badannya pada benda keras.  

b. Benang-benang halus menyerupai kapas yang menempel pada kulit, 

sirip, kepala, dan tutup insang ikan. 

3. Pengobatan  

 Rendam ikan Nila yang terserang di kolam isolasi dengan larutan 

Melachyte Green 1 mg/liter air selama 1 jam atau dalam larutan 

Formalin 100-200 mg/liter selama 3 jam. Bisa juga direndam dengan 

larutan gaaram 5 gr/liter selama 15 menit. 

4. Pencegahan 

 Frekuensi pergantian air lebih sering dengan suhu air 28°C. 

 

2.15.6 Epistylis 

1. Karakteristik 

  Epistylis sp. Merupakan parasit dari filum Ciliophora yang menyerang 

ikan mulai stadiah benih. Dapat dilihat pada Gambar 2.17. 

 

Gambar 2.17. Ikan Terjangkit Epistylis 

             (Sumber: Google, 2017) 

2. Gejala 

a. Ikan sulit bernafas, sering megap-megap dan muncul ke permukaan. 

b. Ikan lemah dan berenang lambat. 

c. Insang berwarna merah kecoklatan. 

d. Adanya putih seperti kapas yang tumbuh di kulit, sisik, dan sirip. 

e. Pendarahan pada area tempat munculnya kapas. 
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3. Pengobatan  

Rendam ikan yang terjangkit di kolam isolasi dengan larutan 

Chloroquin Diphospat 1,1 mg/liter selama dua hari. Cara ini diulangi 

sebanyak tiga kali. 

4. Pencegahan 

a. Pemberian vitamin C dan antibiotik pada pakan. 

b. Jaga kualitas air. 

 

2.15.7 Bintik Putih 

1. Karakteristik 

  Penyebab penyakit bintik putih adalah Protozoa incthyrius multifilis. 

Faktor penyebab penyakit ini adalah kualitas air yang buruk, suhu yang 

terlalu rendah, pakan yang buruk, dan kontaminasi ikan lain yang sudah 

terkena penyakit bintik putih. Dapat dilihat pada Gambar 2.18. 

 

Gambar 2.18. Ikan Terjangkit Bintik Putih 

               (Sumber: Google, 2017) 

2. Gejala 

a. Nafsu makan menurun,ikan tidak seperti biasanya dan ikan tidak 

mau makan. 

b. Ikan sulit bernafas, sering megap-megap dan muncul ke permukaan. 

c. Ikan mengosok-gosokkan badannya pada benda keras. 

d. Ikan lemah dan berenang lambat. 

e. Warna tubuh ikan keputihan dan pucat. 

f. Eksopthalmia atau mata menonjol. 

g. Muncul bintik putih pada kulit, ekor, dan sirip. 
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3. Pengobatan  

 Buat larutan garam  1-3 g/100 cc air selama 5-10 menit atau Methylene 

Blue (MB 1 %) sebanyak 1 gr dilarutkan degan 100 cc air. Ambil 2-4 cc 

larutan tersebut dan encerkan kembali dengan 4 liter air ke dalam kolam 

isolasi. Ikan yg sakit selanjutnya direndam  di kolam isolasi selama 24 

jam dilakukan 3-5 kali dengan selang waktu sehari. 

4. Pencegahan 

a. Menggunakan alat yang bersih dan steril. 

b. Mempertahankan kualitas air tetap baik, dan mempertahankan suhu 

air agak tidak kurang 28°C. 

c. Berikan Immunostimulan, seperti vitamin C, untuk meningkatkan 

ketahan tubuh ikan Nila. 

 

2.15.8 Penducle 

1. Karakteristik 

 Penyakit ini sering disebut dengan penyakit air dingain (cold water 

descareases) yang bisa terjadi pada suhu 16°C. Penyebabnya adalah 

bakteri Flexbacter psychropahila  yang berukuran sekitar enam mikron. 

Dapat dilihat pada Gambar 2.19. 

 

Gambar 2.19. Ikan Terjangkit Penducle 

          (Sumber: Google, 2017) 

2. Gejala 

a. Saat suhu air mencapai 16°C, ikan malas bergerak. 

b. Terdapatnya luka pada area ekor (penducle). 
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3. Pengobatan  

a. Merendam ikan yang sakit di kolam isolasi dengan larutan 

Oxytetracycline 10 ppm selama 30 menit (100 mg/l) 

b. Memalui makan yang dicampur dengan Sulfixazole. Dosis yang 

digunakan adalah 100 mg Sulfixazole untuk setiap 1 kg berat ikan. 

Pencampuran dilakukan dengan cara mengencerkan Sulfixazole  di 

dalam 15 cc air dan menyemrpotkannya ke pakan. Pakan tersebut 

kemudian dianginkan.  Setelah kering,  pakan diberikan berturut–

turut  selama 10-20 hari. 

4. Pencegahan 

a. Menjaga kualitas air  dan menambah frekuensi pergantian air. 

b. Pemberian vitamin C dan antibiotik pada pakan. 

 

2.15.9 Edward Siella 

1. Karakteristik 

 Penyebabnya adalah bakteri Edward siella  yang berukuran 0,5-0,75 

mikron. Dapat dilihat pada Gambar 2.20. 

 

Gambar 2.20. Ikan Terjangkit Edward Siella 

                (Sumber: Google, 2017) 

2. Gejala 

a. Nafsu makan menurun,ikan tidak seperti biasanya dan ikan tidak 

mau makan. 

b. Ikan lemah dan berenang lambat. 

c. Luka pada hati dan ginjal. 

d. Luka luka pada bagian kulit dan meluas ke seluruh tubuh.  

e. Ada nanah disekitar luka disertai bau busuk. 
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3. Pengobatan  

 Mencampurkan sulfamerazine ke dalam pakan. Dosis yang digunakan  

adalah 100-200 mg Sulfamerazine untuk setiap 1 kg berat. 

Sulfamerazine diencerkan didalam  1m
3
 air bersih dan disemprotkan ke 

pakan. Pakan dianginan hingga kering  dan diberikan kepada ikan 

berturut-turut selam 3 hari. 

4. Pencegahan 

a. Menghindari stress pada ikan. 

b. Menjaga kualitas air  dan menambah frekuensi pergantian air. 

c. Ikan yang sakit dikarantina. 

 

2.15.10 Kutu Ikan 

1. Karakteristik 

Penyebab penyakit ini adalah Argulus sp, yang termasuk udang renik. 

Parasit penghisap darah ini sering dijumpai menempel pada insang, 

kulit, dan sirip ikan yang sakit. Dapat dilihat pada Gambar 2.21. 

 

Gambar 2.21. Ikan Terjangkit Kutu Ikan 

               (Sumber: Google, 2017) 

2. Gejala 

a. Nafsu makan menurun,ikan tidak seperti biasanya dan ikan tidak 

mau makan. 

b. Lendir berlebihan, ikan terlihat mengkilap. 

c. Ikan mengosok-gosokkan badannya pada benda keras. 

d. Ikan berenang dengan cara melonjak-lonjak. 

e. Ikan lemah dan berenang lambat. 

f. Pada badan ikan di tempeli oleh kutu ikan. 



34 
 

g. Ikan Nila kurus, berat ikan kurang dari 400 gr selama 4 bulan. 

3. Pengobatan  

 Merendam ikan  yang sakit ke dalam kolam isolasi dengan larutan 

garam 20 g/liter selama 5 menit atau pada garam amonia sebanyak 

12,3 g/liter air selam 5-20 menit. 

4. Pencegahan 

 Pengapuran kolam, pertama kolam dikeringkan, setelah benar-benar 

kering lalu kapur ditabur dengan takaran 200 g/m
3
 luas kolam. 

 

2.15.11 Stereptococcosis 

1. Karakteristik 

 Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Steretococcus inae. Sebuah 

penelitian tahun 2002 menunjukkan bahwa ikan Nila sangat rentan 

terhadap infeksi penyakit bakterial antara lain akibat infeksi bakteri 

Steretococcus inae ini. Dapat dilihat pada Gambar 2.22. 

 

Gambar 2.22. Ikan Terjangkit Streptococcoasis 

(Sumber: Google, 2017) 

2. Gejala 

a. Nafsu makan menurun,ikan tidak seperti biasanya dan ikan tidak 

mau makan 

b. Ikan sulit bernafas, sering megap-megap dan muncul ke permukaan 

c. Eksopthalmia atau mata menonjol 

d. Adanya pendarahan pada bagian perut bawah 

e. Garis vertikal tubuh menghitam 

f. Berenang berputar 

g. Badan bengkok berbentuk “C” 
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h. Warna tubuh jadi gelap kehitaman 

3. Pengobatan  

a. Menyuntikan  Oxytetracycline 20-40 mg/kg ikan atau 

Streptomycine 20-60 mg/kg ikan. 

b. Melalui pakan dengan mencapuri Oxytetracycline 50 mg/kg selama 

10 hari berturut-turut. 

4. Pencegahan 

a. Melakukan manajemen kesehatan terpadu (inang, lingkungan dan 

patogen). 

b. Berikan vaksin anti-Stretococcus (AQUAVAC TM GERTIL). 

 

2.15.12 Tilapia Like Virus (TiLV) 

1. Karakteristik 

  Merupakan virus baru dalam budidaya perikanan yang secara 

signifikan menyebabkan kematian pada ikan Nila.  Benua Asia, Afrika 

dan negara Amerika Selatan telah menyebut TILV ini sebagai 

ancaman besar dalam industri global ikan Nila. Dapat dilihat pada 

Gambar 2.23. 

 

Gambar 2.23. Ikan Terjangkit TILV 

             (Sumber: Google, 2017) 

2. Gejala 

a. Nafsu makan menurun, ikan tidak mau makan. 

b. Sisik terkelupas.  

c. Eksopthalmia atau mata menonjol. 

d. Ikan lemah dan berenang lambat.  

e. Warna tubuh jadi gelap kehitaman.  
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f. Kornea mata menyusut (mata ikan seperti menghilang). 

g. Rongga perut atau perut bagian bawah terlihat membengkak. 

h. Adanya bisul di permukaan kulit.  

3. Pengobatan  

a. Dilakukan isolasi. 

b. Dilakukan vaksinasi. 

4. Pencegahan 

a. Biosekuriti. 

b. Sanitasi. 

c. Membatasi perpindahan ikan dari peternakan satu ke peternakan 

yang lain. 

 

2.16 Unified Modeling Language (UML) 

Unified Modelling Language (UML) merupakan sebuah “bahasa” yang 

telah menjadi standar dalam industri untuk visualisasi, merancang dan 

mendokumentasikan sistem perangkat lunak. UML menawarkan sebuah standar 

untuk merancang model sebuah sistem. Dengan menggunakan UML dapat dibuat 

model untuk semua jenis aplikasi perangkat lunak, dimana aplikasi tersebut dapat 

berjalan pada perangkat keras, sistem operasi dan jaringan apapun, serta ditulis 

dalam bahasa pemrograman apapun (Sulistyorini, 2009). UML di deskripsikan 

oleh beberapa diagram, diantaranya: 

1. Use Case Diagram 

Use case adalah deskripsi fungsi dari sebuah sistem dari sudut pandang 

pengguna. Use case bekerja dengan cara mendeskripsikan tipikal 

interaksi antara user (pengguna) sebuah sistem dengan sistemnya 

sendiri melalui sebuah cerita bagaimana sebuah sistem dipakai 

(Munawar, 2005). Berikut simbol dan keterangan Use Case Diagram 

pada Tabel 2.2. 
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Tabel 2.2. Simbol Use Case Diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1 

 

 Actor 

Menspesifikasikan himpuan peran yang 

pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan 

use case. 

2  Dependency 

Hubungan dimana perubahan yang terjadi pada 

suatu elemen  mandiri (independent) akan 

mempengaruhi elemen yang bergantung 

padanya elemen yang tidak mandiri 

(independent). 

3 
 

Generalization 

Hubungan dimana objek anak (descendent) 

berbagi perilaku dan struktur data dari objek 

yang ada di atasnya objek induk (ancestor). 

4 
 

Include 
Menspesifikasikan bahwa use case sumber 

secara eksplisit. 

5 
 

Extend 

Menspesifikasikan bahwa use case target 

memperluas perilaku dari use case sumber pada 

suatu titik yang diberikan. 

6 
 

Association 
Apa yang menghubungkan antara objek satu 

dengan objek lainnya. 

7 

 

 

 

System 
Menspesifikasikan paket yang menampilkan 

sistem secara terbatas. 

8 
 

Use Case 

Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan 

sistem yang menghasilkan suatu hasil yang 

terukur bagi suatu aktor 

9 
 

Collaboration 

Interaksi aturan-aturan dan elemen lain yang 

bekerja sama untuk menyediakan prilaku yang 

lebih besar dari jumlah dan elemen-elemennya 

(sinergi). 

10 
 

Note 

Elemen fisik yang eksis saat aplikasi dijalankan 

dan mencerminkan suatu sumber daya 

komputasi 

(Sumber: Munawar, 2005) 

2. Activity Diagram 

Activity Diagram mempunyai peran seperti halnya flowchart, tetapi 

perbedaan dari Activity Diagram bisa mendukung perilaku paralel 

sedangkan flowchart tidak bisa (Munawar, 2005). Berikut keterangan 

Activity Diagram pada Tabel 2.3. 
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Tabel 2.3. Simbol Activity Diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1 
 

Activity 

Memperlihatkan bagaimana masing-masing 

kelas antarmuka saling berinteraksi satu sama 

lain 

2 
 

Action 
State dari sistem yang mencerminkan 

eksekusi dari suatu aksi 

3  Initial Node Bagaimana objek dibentuk atau diawali. 

4 
 Activity Final 

Node 
Bagaimana objek dibentuk dan dihancurkan 

5  Fork Node 
Satu aliran yang pada tahap tertentu berubah 

menjadi beberapa aliran 

(Sumber: Munawar, 2005) 

3. Sequence Diagram 

Diagram ini menunjukkan sejumlah contoh objek dan message (pesan) 

yang diletakkan diantara objek objek di dalam use case (Munawar, 

2005). Berikut simbol dan keterangan Sequence diagram terlihat pada 

Tabel 2.4. 

Tabel 2.4.  Simbol Sequence Diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1 
 

LifeLine 

Objek entity, antarmuka yang saling 

berinteraksi. 

 

2  Message 

Spesifikasi dari komunikasi antar objek yang 

memuat informasi-informasi tentang aktifitas 

yang terjadi 

3 
 

 
Message 

Spesifikasi dari komunikasi antar objek yang 

memuat informasi-informasi tentang aktifitas 

yang terjadi 

(Sumber: Munawar, 2005) 

 

2.17 Waterfall 

Model Waterfall pertama kali diperkenalkan oleh Winston Royce tahun 

1970. Waterfall merupakan model klasik yang sederhana dengan aliran sistem 

yang linier. Output dari setiap tahap merupakan input bagi tahap berikutnya 

(Kristanto, 2004). Langkah-langkah penting pada model ini (Turban dkk, 2005): 
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1. Perencanaan. Fase perencanaan memulai dengan sebuah kebutuhan 

bisnis yang belum terpenuhi. Meliputi peluang-peluang yang mungkin 

yang diidentifikasi dengan membaca lingkungan. yaitu dengan cara 

menentukan kelayakan atas permasalahan yang akan diambil. 

Kemudian penentuan tujuan serta ruang lingkup dan sumber daya yang 

dibutuhkan. 

2. Analisis. Fase analisis seperti wawancara wartawan. Fase ini 

menanyakan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan penting seperti siapa 

para pengguna sistem, apa yang akan di capai oleh sistem, dan dimana 

serta kapansistem akan dijalankan. 

3. Desain. Fase desain menandai bagaimana sistem akan bekerja, 

mempertimbangkan semua detail perangkat keras, perangkat lunak, 

infrastruktur jaringan, antar muka pengguna. 

4. Implementasi. Fase implementasi membawa semua hal bersama-sama. 

Inilah tempat di mana sistem dibangun atau dibeli. Konstruksi 

melibatkan tidak hanya membangun sistem, tetapi juga mengujinya 

untuk memverifikasi bahwa sistem bekerja. Perencanaan yang lebih 

baik dapat mendorong ke arah sistem dengan sedikit bug. Instalasi 

merupakan langkah terakhir dan melibatkan aplikasi sistem benar-benar 

berjalan. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Gambar 2.24. Siklus hidup (Life Cycle) dengan model Waterfall 

(Sumber: Turban, dkk, 2005) 
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2.18 Black Box Testing 

Black Box Testing tertuju pada spesifikasi fungsional dari perangkat lunak. 

Tester dapat mendefinisikan kumpulan kondisi input dan melakukan pengetesan 

pada spesifikasi fungsional program (Mustaqbal, dkk, 2015).  

Black Box Testing cenderung untuk menemukan hal-hal berikut:  

1. Fungsi yang tidak benar atau tidak ada.  

2. Kesalahan antarmuka (interface errors).  

3. Kesalahan pada struktur data dan akses basis data.  

4. Kesalahan performansi (performance errors).  

5. Kesalahan inisialisasi dan terminasi.  

Rumus yang digunakan untuk menghitung keberhasilan dapat dilihat pada 

Rumus 2.3: 

Persentasi keberhasilan = 
               

                 
 X 100% ......................... (2.3) 

 

2.19 Unit Testing (UT) 

Testing per unit yaitu mencoba alur yang spesifik pada struktur modul 

kontrol untuk memastikan pelengkapan secara penuh dan pendeteksian error 

secara maksimum (Mustaqbal, dkk, 2015). 

 

2.20 User Acceptance Test (UAT) 

User Acceptance Test (UAT) adalah proses untuk mendapatkan konfirmasi 

bahwa sebuah sistem memenuhi yang disepakati persyaratan dan mengetes 

apakah semua fungsi dan fitur berjalan dengan baik. Caranya,  melakukan uji coba 

software kepada user. Apabila hasil uji coba mendapat respon positif, maka tes 

tersebut dinyatakan berhasil (Supriatin, dkk, 2014). 

Rumus yang digunakan untuk menghitung keberhasilan dapat dilihat pada 

Rumus 2.4:

  
Persentasi keberhasilan = 

               

                 
 X 100% ............................. (2.4) 
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2.21 Android 

Android adalah sistem operasi untuk telepon seluler yang berbasis Linux. 

Android menyediakan platform open source bagi para pengembang untuk 

menciptakan aplikasi mereka sendiri untuk digunakan oleh bermacam peranti 

bergerak (Huda, 2012). Terdapat dua jenis distributor sistem operasi Android. 

Pertama yang mendapat dukungan penuh dari Google atau Google Mail Services 

(GMS) dan kedua adalah yang benar-benar bebas distribusinya tanpa dukungan 

langsung dari Google atau dikenal sebagai Open Handset Distribution (OHD) 

(Istiyanto, 2013). 

Sejak tahun 2009 hingga saat ini, Google telah merilis sejumlah versi 

produk ponsel cerdas Android dalam periode waktu yang singkat. Berikut adalah 

versi sistem operasi Android, yaitu : 

1. Android version 1.0 Astro (Alpha) 

2. Android version 1.1 Bender (Beta) 

3. Android version 1.5 Cupcake 

4. Android version 1.6 Donut 

5. Android version 2.0 -2.1 Eclair 

6. Android version 2.2 Frozen Yogurt/Froyo 

7. Android version 2.3 Gingerbread 

8. Android version 3.0 -3.2 Honeycomb 

9. Android version 4.0 Ice Cream Sandwich 

10. Android version 4.0 - 4.2 Jelly Bean 

11. Android version 4.4 Kitkat 

12. Android version 5.0 -5.1 Lollipop 

13. Android version 6.0  Marshmallow 

14. Android version 7.0 Nougat 

 

2.22 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan dasar atau acuan yang berupa teori-teori 

atau temuan-temuan yang dapat dijadikan  sebagai  data  pendukung. Data  

pendukung  yang  digunakan berupa penelitian terdahulu yang relevan dengan  
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permasalahan  yang  sedang  dibahas  dalam  penelitian. Berikut beberapa 

penelitian terdahulu yang disajikan dalam bentuk Tabel 2.5. 

    Tabel 2.5. Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Nama jurnal Hasil 

1 Aprilia 

Sulistyohati 

(2008) 

Aplikasi Sistem 

Pakar Diagnosa 

Penyakit Ginjal 

Dengan Metode 

Dempster-Shafer 

Seminar Nasional 

Aplikasi Teknologi 

Informasi 2008 

(SNATI 2008) 

ISSN: 1907-5022 

Pada penelitian ini 

menggunakan metode 

penalaran pelacakan 

maju (Forward 

Chaining) dan metode 

ketidakpastian yaitu 

Demspter Shafer. 

Sistem pakar yang 

dibangun berbasis 

web. Responden 

tertarik dengan sistem 

ini menurut hasil 

analisa sistem. 

2 Elyza Gustri 

Wahyuni 

dan Widodo 

Prijodiprojo 

(2013) 

“Prototype Sistem 

Pakar untuk 

Mendeteksi 

Tingkat Resiko 

Penyakit Jantung 

Koroner dengan  

Metode 

Dempster-Shafer 

(Studi Kasus: RS. 

PKU 

Muhammadiyah 

Yogyakarta)” 

JCCS. Vol.7, No.2. 

July 2013. ISSN: 

1978-1520 

Pada penelitian ini 

menggunakan Metode 

Dempster-Shafer. 

Sistem yang dibangun 

berbasis  dekstop. 

Hasil uji coba 10 kasus 

dari data Rekamedis 

RS.PKU 

Muhammadiyah 

Yogyakarta,  

didapatkan hasil, 

bahwa hasil diagnosa 

sesuai dengan 

ketentuan pakar. 

sehingga Nilai 

kebenaran 100%. 
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No Peneliti Judul Nama jurnal Hasil 

3 Nita Merlina 

dan Nur 

Hilalia 

Fitriyati 

(2016) 

Sistem Pakar 

Dalam 

Mendiagnosa 

Penyakit Menular 

Pada Anak 

Dengan Metode 

Dempster-Shafer 

BINA INSANI ICT 

JOURNAL, Vol.3, 

No. 2. Desember 

2016.  ISSN: 2355-

3421 (Print)   

ISSN:  2527-9777 

(Online) 

Mengaplikasikan 

metode Dempster 

Shafer untuk 

mengasilkan 

persentase berdasarkan 

gejala yang ada. Dan 

metode penalaran 

menggunakan 

Forward Chaining,   

Sistem dibangun 

dengan berbasis 

desktop. 

4 Mohammad 

Zahrul 

Muttaqin, 

Edy Santoso, 

Bayu 

Rahayudi 

(2018) 

Sistem Diagnosis 

Penyakit Ikan Koi 

Menggunakan 

Metode Forward 

Chaining dan 

Dempster-Shafer 

Jurnal 

Pengembangan 

Teknologi 

Informasi dan Ilmu 

Komputer , Vol. 2, 

No. 8, Agustus 

2018 

e-ISSN: 2548-964X 

Sistem ini akan 

dikembangkan dengan 

menggunakan metode 

Forward Chaining dan 

Demster-Shafer, 

memiliki akurasi yang 

tinggi yaitu 95% dari 

20 data kasus uji. 

5 Khobbibah 

Riny Nur W 

(2017) 

Sistem Pakar 

Diagnosa 

Penyakit Ikan 

Nila Berbasis 

Web 

Menggunakan 

Metode Forward 

Chaining 

Skripsi  Universitas 

Amikom 

Yogyakarta 

Penyakit yang 

terindentifikasi 7 

dengan 10 gejala. 

Menggunakan metode 

Certainty Factor 

Sistem dibangun 

berbasi web. 

TTabel 2.6 : Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 


