
BAB IV 

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Analisa dan perancangan merupakan gambaran hasil sistem dari penelitian 

yang nantinya akan diimplementasikan. Analisa merupakan sebuah langkah atau 

proses untuk mendapatkan pemahaman dengan mengidentifikasi dan menjabarkan 

suatu permasalahan yang ada dan menentukan kebutuhan-kebutuhan yang 

diperlukan. Sedangkan perancangan merupakan pengembangan dari permasalahan 

yang ada didalam sebuah analisa yakni membuat rincian langkah kerja pada suatu 

analisa sehingga menjadi bentuk perancangan agar mudah dimengerti oleh user. 

 

4.1 Analisa Sistem Lama 

Dari wawancara terhadap 3 orang pakar yaitu Ibuk Drh. Wiwik Indriati, 

M.Si selaku Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Hama dan Penyakit Ikan, Bapak 

Karto Krisnanto, S.Pi selaku Kepala Seksi Produksi Perikanan, dan Bapak Isral 

Novrizal, S.Pi selaku Penyuluh didapatkanlah informasi bahwa selama ini, jika 

ada ikan yang sakit, peternak akan melaporkanya ke BBI karena pengetahuan 

yang dimiliki peternak tidak cukup dalam penanganan ikan yang sakit. Kemudian, 

BBI mendatangkan petugas ke tempat peternakan untuk mengecek ikan yang 

sakit, setelah mengecek petugas hanya memberikan kemungkinan penyakit yang 

menyerang ikan Nila karena petugas tidak bisa memberikan hasil diagnosa sebab 

petugas harus mengikuti SOP, hasil diagnosa diberikan ketika sampel ikan yang 

sakit telah di uji di laboratorium. Selanjutnya hasil diagnosa akan dijadikan bahan 

untuk penyuluh melalukan sosialisasi kepada peternak agar peternak antisipasi 

jika ikan Nila terserang penyakit tersebut. Cara tersebut membutuhkan waktu 

lama,  sementara itu penyebaran penyakit  dari satu ikan ke ikan yang lainnya 

sangat cepat dikarenakan air sebagai media penyebarannya. Sehingga peneliti 

menemukan masalah pada peterenak ikan Nila yaitu pengetahuan yang dimiliki 

peternak tidak cukup dalam penanganan ikan Nila yang terserang penyakit 

mengakibatkan sulitnya peternak meminimalisir kerugian.  
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4.2 Analisa Sistem Usulan 

Dari permasalahan yang terjadi maka peneliti membangun sistem pakar 

diagnosa penyakit pada ikan Nila. Dengan adanya sistem pakar diagnosa penyakit 

pada ikan Nila dapat membantu peternak dalam memecahkan masalah dengan 

cepat tentang penyakit yang menyerang ikan Nila.  

Sistem pakar diagnosa penyakit ikan Nila ini menggunakan metode 

inferensi Forward Chaining dan metode Dempster Shafer yang dapat memberikan 

nilai keakuratan pada hasil diagnosa. Sistem ini dibangun berbasis Android karena 

banyak masyarakat menggunakan smartphone berbasis android, dapat diakses 

dimana saja dan kapan saja, dan tingkat kesibukan masyarakat yang tinggi 

sehingga aplikasi ini memudahkan masnyarakat.  

Sistem pakar diagnosa penyakit ikan Nila ini melakukan diagnosa dengan 

cara memilih gejala yang diderita pada daftar gejala yang menggunakan check box 

dengan demikian user tidak perlu menggu pertanyaan yang berhubungan dengan 

gejala yang diderita ikan Nila. Dan sistem pakar ini dilengkapi dengan adanya 

sebuah menu yang didalamnya terdapat informasi tentang ikan Nila berupa 

klasifikasi, jenis-jenis, penyakit dan cara budidaya ikan Nila yang baik. 

 

4.3 Basis Pengetahuan 

Hal penting dilakukan dalam membangun sistem pakar adalah membuat 

struktur basis pengetahuan. Basis pengetahuan merupakan kumpulan fakta beserta 

aturan-aturannya. Terdapat beberapa data yang dijadikan sebagai basis 

pengetahuan yaitu: 

4.3.1 Basis Pengetahuan Penyakit 

Basis pengetahuan penyakit berisikan data-data penyakit ikan Nila yang 

didapat ketika melakukan wawancara dengan 3 orang pakar. Penyakit yang 

teridentifikasi sebanyak 12 macam penyakit. Dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

                       Tabel 4.1. Daftar Jenis Penyakit 

Id penyakit Nama penyakit 

P1 Lernea  

P2 Cacing Insang dan Kulit 

P3 Bercak Merah  

P4 Saprolegniasis 
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Id penyakit Nama penyakit 

P5 Bintik Putih 

P6 Trichodiniasis/penyakit gatal 

P7 Epistylis 

P8 Penducle/ penyakit air dingin 

P9 Edward siella 

P10 Kutu Ikan 

P11 Stereptococcosis 

P12 Tilapia Lake Virus (TiLV) 

Dari Tabel 4.1 bahwa Id penyakit “P1” merupakan penyakit pertama yaitu 

Lernea dan begitu seterusnya. 

4.3.2 Basis Pengetahuan Gejala  

Basis pengetahuan gejala berisikan data gejala dari penyakit yang 

menyerang ikan Nila. Terdapat 40 macam gejala penyakit yang kemudian 

dikelompokkan ke dalam gejala yang terlihat oleh mata sehingga terdapat 36 

gejala. Data ini didapatkan pada saat melakukan FGD dengan 3 orang pakar. 

Daftar gejala terlihat pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2. Daftar Gejala Penyakit 

Id 

gejala 
Nama gejala 

G1 
Parasit berbentuk jangkar/kail menempel pada permukaan tubuh, 

lubang hidung, pangkal sirip, insang, dan rongga pipi 

G2 Pendarahan di area menempelnya parasit berbentuk jangkar 

G3 Warna tubuh ikan pucat atau memudar 

G4 
Nafsu makan menurun,ikan tidak seperti biasanya dan ikan tidak mau 

makan 

G5 Ikan sulit bernafas, sering megap-megap dan muncul ke permukaan 

G6 Lendir berlebihan, ikan terlihat mengkilap 

G7 Ikan sering berkumpul di saluran air masuk 

G8 Ikan mengosok-gosokkan badannya pada benda keras 

G9 Bercak merah atau hitam di badan ikan 

G10 Sisik terkelupas 

G11 Ikan berenang dengan cara melonjak-lonjak 

G12 Ikan lemah dan berenang lambat 

G13 Warna tubuh jadi gelap kehitaman 

G14 
Bercak merah berbentuk bulat atau tidak teratur terdapat pada tubuh, 

pangkal sirip, dan dubur 

G15 Ikan berkumpul di saluran pembuangan 

G16 Perut buncit 

G17 Eksopthalmia atau mata menonjol dan mata rusak seperti katarak 

G18 Benang-benang halus menyerupai kapas yang menempel pada kulit, 

Tabel 4.1. Daftar Jenis Penyakit (Lanjutan) 
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Id 

gejala 
Nama gejala 

sirip, kepala, dan tutup insang ikan 

G19 Muncul bintik putih pada kulit, ekor, dan sirip 

G20 
Bintik putih ke abu-abuan dan disertai pendarahan di permukaan 

tubuh dan sirip  

G21 Adanya putih seperti kapas yang tumbuh di kulit, sisik, dan sirip 

G22 Pendarahan pada area tempat munculnya kapas 

G23 
Suhu air mencapai 16°C dan ikan malas bergerak atau berenang 

sehingga daya tahan tubuh lemah dan menyendiri  

G24 Terdapatnya luka pada area ekor (penducle) 

G25 Luka-luka pada bagian kulit dan meluas ke seluruh tubuh 

G26 Ada bisul atau nanah disekitar luka disertai bau busuk 

G27 Pada badan ikan di tempeli oleh kutu ikan 

G28 Ikan nila kurus, berat ikan kurang dari 400 gr selama 4 bulan 

G29 Adanya pendarahan pada bagian perut bawah 

G30 Garis vertikal tubuh menghitam 

G31 Berenang berputar 

G32 Badan bengkok berbentuk “C” 

G33 Ada bisul di atas kepala ikan 

G34 Kornea mata menyusut dan cekung ke dalam 

G35 Rongga perut atau perut bagian bawah terlihat membengkak. 

G36 Adanya bisul di permukaan kulit 

Dari Tabel 4.2 bahwa Id gejala “G1” merupakan gejala pertama yaitu parasit 

berbentuk jangkar/kail menempel pada permukaan tubuh, lubang hidung, pangkal 

sirip, insang, dan rongga pipi dan begitu seterusnya. 

4.3.3 Basis Pengetahuan Pencegahan dan Pengobatan 

Basis pengetahuan pencegahan dan pengobatan, berisikan data tentang 

pencegahan dan pengobatan penyakit ikan Nila. Data ini bersumber dari 

wawancara dengan 3 orang pakar, buku dan literatur. Terlihat pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.3. Pencegahan Dan Pengobatan Penyakit Ikan Nila 

Id 

penyakit 

Nama 

penyakit 
Pencegahan Pengobatan 

P1 Lernea 

1. Ikan yang terserang 

diisolasi dari ikan 

yang lain. 

2. Manajemen pakan 

(kebersihan dan 

frekuensi pemberian 

makannya) 

3. Pengendapan dan 

1. Ikan yang terserang 

diisolasi dari ikan yang 

lain. 

2. Mengangkat tubuh ikan 

yang sakit secara hati-

hati, kemudian 

menggunting parasit yang 

menancap ditubuh  ikan 

Tabel 4.2. Daftar Gejala Penyakit (Lanjutan) 
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Id 

penyakit 

Nama 

penyakit 
Pencegahan Pengobatan 

penyaringan air 

masuk. 

tersebut. Dilakukan pada 

ikan dewasa. 

3. 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. 

P2 

Cacing 

insang dan 

kulit 

1. Frekuensi 

pergantian air lebih 

sering dengan suhu 

air >29° 

2. Berikan vitamin C 

untuk meningkatkan 

ketahanan tubuh. 

1. Rendam ikan 

menggunakan 2,5 ml 

Formalin yang di campur 

100 liter air bersih, 

lakukan 10 menit. 

2. Rendam ikan dengan 

garam dapur  20 g/1.000 

ml atau Kalium 

Permanganat (PK) 0,01 

g/100 ml air.  

P3 
Bercak 

merah 

1. Melakukan 

manajemen 

kesehatan terpadu 

(inang, lingkungan 

dan patogen).  

2. Berikan vaksin anti-

Aeromonas 

hydrophilla 

(Hydrovac) 

Lakukan pengobatan dri 3-5 

hari berturut-turut dengan: 

1. Oleskan obat oles 

dibagian luka 

menggunakan obat merah 

yang diencerkan  terlebih 

dahulu 10 kali 

2. 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. 

Tabel 4.3 Pencegahan dan pengobatan penyakit Ikan Nila (Lanjutan) 
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Id 

penyakit 

Nama 

penyakit 
Pencegahan Pengobatan 

P4 
Saprolegni

asis 

Frekuensi pergantian 

air lebih sering dengan 

suhu air 28°C 

Rendam ikan yang sakit 

dalam larutan formalin 100-

200 mg/liter selama 1-3 jam 

atau larutan garam 5 g/liter 

selama 15 menit 

P5 
Bintik 

putih 

1. Menggunakan alat 

yang bersih dan 

steril 

2. mempertahankan 

kualitas air tetap 

baik, dan 

mempertahankan 

suhu air agak tidak 

kurang 28°C. 

3. Berikan 

Immunostimulan, 

seperti vitamin C, 

untuk meningkatkan 

ketahan tubuh ikan 

Nila 

 

1. Ikan direndam dalam 

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.  

2. Ambil 2-4 cc larutan 

tersebut dan encerkan 

kembali di dalam 4 liter 

air. Ikan yg sakit 

selanjutnya direndam  di 

dalam larutan selama 24 

jam dilakukan 3-5 kali 

dengan selang waktu 

sehari. 

P6 

Trichodini

asis atau 

penyakit 

gatal 

1. Mengurangi 

kepadatan tebar ikan 

dan menjaga 

kebersihan wadah. 

2. Menjaga kualitas air  

dan menambah 

frekuensi pergantian 

air 

3. pertahankan suhu air 

tidak kurang dari 

28°C. 

Rendam ikan Nila yang 

terserang dalam larutan 

garam 500-1.000 mg/liter air 

selama 24 jam atau dalam 

larutan Formalin 25 mg/liter 

selama 24 jam 

P7 Epistylis 

1. Pemberian vit.C dan 

antibiotik pada 

pakan 

2. Jaga kualitas air 

Rendam menggunakan 

formalin 200 mg/liter selama 

40 menit 

Tabel 4.3 Pencegahan dan pengobatan penyakit Ikan Nila (Lanjutan) 
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Id 

penyakit 

Nama 

penyakit 
Pencegahan Pengobatan 

P8 

Penducle 

atau 

penyakit 

air dingin 

1. Menjaga kualitas air  

dan menambah 

frekuensi pergantian 

air 

2. Pemberian vitamin 

C dan antibiotik 

pada pakan 

1. Merendam ikan yang 

sakit di dalam larutan 

Oxytetracy 

cline 10 ppm selama 30 

menit (100 mg/l). 

2. Pengobatan juga dapat 

dilakukan memalui makan 

yang dicampur dengan 

Sulfixazole. Dosis yang 

digunakan adalah 100 mg 

Sulfixazole untuk setia 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. 

P9 
Edward 

siella 

1. Menghindari stress 

pada ikan 

2. Menjaga kualitas air  

dan menambah 

frekuensi pergantian 

air 

3. Ikan yang sakit 

dikarantina 

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.  

P10 Kutu ikan 

Pengapuran kolam, 

kolam yang 

dikeringkan, setelah 

benar-benar kering  

kapur ditabur dengan 

takaran 200 g/m
3
 luas 

kolam. 

Merendam ikan  yang sakit 

ke dalam larutan garam 

dengan takaran 20 g/liter 

selama 5 menit atau pada 

garam Amonia sebanyak 12,3 

g/liter air selam 5-20 menit 

Tabel 4.3 Pencegahan dan pengobatan penyakit Ikan Nila (Lanjutan) 
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Id 

penyakit 

Nama 

penyakit 
Pencegahan Pengobatan 

P11 

Stereptoco

ccosis 

1. Berikan vaksin anti-

Stretococcus 

(AQUAVAC TM 

GERTIL) 

2. Melakukan 

manajemen 

kesehatan terpadu 

(inang, lingkungan 

dan patogen).  

1. Menyuntikan  

Oxytetracycline 20-40 

mg/kg ikan atau 

Streptomycine 20-60 

mg/kg ikan 

2. Melalui pakan dengan 

mencapuri 

Oxytetracycline 50 mg/kg 

selama 10 hari berturut-

turut 

P12 
Tilapia 

Lake Virus 

1. Biosekuriti 

2. Sanitasi 

3. Membatasi 

perpindahan ikan 

dari peternakan satu 

ke peternakan yang 

lain 

1. Dilakukan isolasi 

2. Dilakukan vaksinasi 

Dari Tabel 4.3 dapat dilihat pencegahan penyakit Lernea yaitu ikan yang 

terserang diisolasi dari ikan yang lain, manajemen pakan (kebersihan dan 

frekuensi pemberian makannya) dan pengendapan dan penyaringan air masuk 

sedangkan pengobatan penyakit Lernea yaitu ikan yang terserang diisolasi dari 

ikan yang lain dan begitu seterusnya. 

4.3.4 Basis Pengetahuan Relasi Gejala dengan Penyakit 

Basis pengetahuan relasi gejala dengan penyakit berisikan data tentang  

hubungan penyakit yang memiliki gejala yang sama beserta nilai densitas tiap-tiap 

gejala. Data bobot masing-masing gejala per penyakit didapat pada saat 

melakukan FGD. Bobot memiliki rentang dari 0 samai 1, berdasarkan gejala yang 

khusus maka bobotnya bernilai tinggi sedangkan gejala yang umum akan bernilai 

rendah. Terlihat pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.4. Relasi Gejala Dengan Penyakit Dan Nilai Densitas 

Kode 

Gejala 

Kode Penyakit Nilai 

densitas P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 

G1 0,9            0,90 

G2 0,9            0,90 

G3  0,6   0,8 0,8       0,73 

G4  0,6   0,6 0,4  0,5 0,4 0,4 0,5 0,4 0,48 

G5  0,8 0,6  0,7 0,4 0,7    0,5  0,62 

Tabel 4.3 Pencegahan dan pengobatan penyakit Ikan Nila (Lanjutan) 
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Kode 

Gejala 

Kode Penyakit Nilai 

densitas P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 

G6  0,5 0,7       0,8   0,67 

G7  0,5           0,50 

G8  0,8  0,9 0,9 0,8    0,8   0,84 

G9  0,2           0,20 

G10  0,2 0,8         0,9 0,63 

G11  0,6        0,6   0,60 

G12   0,4  0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4  0,8 0,48 

G13   0,5        0,9 0,9 0,77 

G14   0,9          0,90 

G15   0,6          0,60 

G16   0,3          0,30 

G17   0,7  0,3      0,9 0,8 0,68 

G18    0,9         0,90 

G19     0,9        0,90 

G20      0,8       0,80 

G21       0,9      0,90 

G22       0,8      0,80 

G23        0,8     0,80 

G24        0,9     0,90 

G25         0,8    0,80 

G26         0,9    0,90 

G27          0,9   0,90 

G28          0,8   0,80 

G29           0,6  0,60 

G30           0,9  0,90 

G31           0,7  0,90 

G32           0,7  0,70 

G33      0,9       0,90 

G34            0,8 0,80 

G35            0,7 0,70 

G36            0,5 0,50 

Dari Tabel 4.4 maka dapat dilihat bahwa beberapa penyakit memiliki gejala 

yang sama dengan contoh gejala warna tubuh ikan pucat atau memudar(G3) 

berada pada penyakit Cacing Insang dan Kulit(P2), Bintik Putih(P5) dan 

Trichodiniasis(P6).  Bobot gejala warna tubuh ikan pucat atau memudar(G3) pada 

penyakit Cacing Insang dan Kulit(P2) adalah 0,6 sedangkan pada penyakit Bintik 

Putih(P5) dan penyakit Trichodiniasis(P6) memiliki bobot 0,8. 

 

 

 

Tabel 4.4. Relasi Gejala Dengan Penyakit Dan Nilai Densitas (Lanjutan) 
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4.3.5 Basis Pengetahuan Rule 

Basis pengetahuan rule menggunakan penalaran Forward Chaining. Peneliti 

memilih teknik  Forward Chaining  karena sesuai dengan kategori permasalahan 

penelitian yaitu mendiagnosa, yang diawali dengan IF gejala-gejala THEN 

kesimpulan berupa penyakit. Terlihat pada Tabel 4.5. 

Tabel 4.5. Aturan/ rules 

Kode Rule (aturan) 

R1 
IF Ikan tidak mau makan 

THEN Nafsu Makan Menurun  

R2 
IF Ikan sering megap-megap 

THEN Ikan Sulit Bernafas  

R3 
IF Badan ikan terlihat mengkilap 

THEN Ikan kelebihan lendir 

R4 
IF Ikan berenang lambat 

THEN Ikan Lemah 

R5 
IF Ikan mengosok-gosokkan badannya pada benda keras 

THEN Ikan Merasa Gatal 

R6 
IF Berat ikan kurang dari 400 gr selama 4 bulan 

THEN Ikan Kurus 

R7 
IF Badan ikan terlihat kusam 

THEN Ikan kekurangan Lendir 

R8 
IF Mata seperti menghilang 

THEN Kornea Mata Menyusut 

R9 

IF Parasit berbentuk jangkar/kail menempel pada permukaan tubuh, 

lubang hidung, pangkal sirip, insang, dan rongga pipi (G1) 

AND Pendarahan di area menempelnya parasit berbentuk jangkar (G2)  

THEN Lernea (P1) 

R10 IF Warna tubuh ikan pucat atau memudar (G3) 

AND Nafsu makan menurun (G4) 

AND Ikan sulit bernafas (G5) 

AND Ikan kelebihan lendir (G6) 

AND Ikan sering berkumpul di saluran air masuk (G7) 

 

Tabel 4.5. Aturan/ rules (Lanjutan) 

Tabel 4.5. Rules     
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Kode Rule (aturan) 

AND Ikan merasa gatal (G8) 

 AND Bercak merah atau hitam di badan ikan (G9) 

AND Sisik terkelupas (G10) 

AND Ikan berenang dengan cara melonjak-lonjak (G11) 

THEN Cacing Insang dan Kulit (P2) 

R11 

IF Ikan sulit bernafas (G5) 

AND Ikan kelebihan lendir (G6) 

AND Sisik terkelupas (G10) 

AND Ikan lemah (G12) 

AND Warna tubuh jadi gelap kehitaman (G13) 

AND Bercak merah berbentuk bulat atau tidak teratur terdapat pada 

tubuh, pangkal sirip, dan dubur (G14) 

AND Ikan berkumpul di saluran pembuangan (G15) 

AND Perut buncit (G16) 

AND Mata menonjol (G17) 

THEN Bercak Merah (P3) 

R12 

IF Ikan merasa gatal (G8) 

AND benang benang halus menyerupai kapas yang menempel pada 

kulit, sirip, kepala, dan tutup insang ikan (G18) 

THEN Saprolegniasis (P4) 

R13 

IF arna tubuh ikan pucat atau memudar (G3) 

AND Nafsu makan menurun (G4) 

AND Ikan sulit bernafas (G5) 

AND Ikan merasa gatal (G8) 

AND Ikan lemah (G12) 

AND Mata menonjol (G17) 

AND Muncul bintik putih pada kulit, ekor, dan sirip (G19) 

THEN Bintik Putih (P5) 

R14 

IF Warna tubuh ikan pucat atau memudar (G3) 

AND Nafsu makan menurun (G4) 

AND Ikan sulit bernafas (G5)  

Tabel 4.5. Aturan/ rules (Lanjutan) 

Tabel 4.5. Rules     (Lanjutan) 
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Kode Rule (aturan) 

AND Ikan merasa gatal (G8) 

AND Ikan lemah (G12) 

AND Bintik putih ke abu-abuan dan disertai pendarahan di permukaan 

tubuh dan sirip (G20) 

AND Ikan kekurangan lendir (G33) 

THEN Trichodiniasis/penyakit gatal (P6) 

R15 

IF Ikan sulit bernafas (G5) 

AND Ikan lemah (G12) 

AND Adanya putih seperti kapas yang tumbuh di kulit, sisik, dan sirip (G21) 

AND Pendarahan pada area tempat munculnya kapas (G22) 

THEN Epistylis (P7) 

R16 

IF Nafsu makan menurun (G4) 

AND Ikan lemah (G12) 

AND Saat suhu air mencapai 16°C, ikan malas bergerak (G23) 

AND Terdapatnya luka pada area ekor/penducle (G24) 

THEN Penducle/ penyakit air dingin (P8) 

R17 

IF Nafsu makan menurun (G4) 

AND Ikan lemah (G12) 

AND Luka luka pada bagian kulit dan meluas ke seluruh tubuh (G25) 

AND Ada nanah disekitar luka disertai bau busuk (G26) 

THEN Edward siella (P9) 

R18 

IF Nafsu makan menurun (G4) 

AND Ikan kelebihan lendir (G6) 

AND Ikan merasa gatal (G8) 

AND Ikan berenang dengan cara melonjak-lonjak (G11) 

AND Ikan lemah (G12) 

AND Pada badan ikan di tempeli oleh kutu ikan (G27) 

AND Ikan kurus (G28) 

THEN Kutu Ikan (P10) 

R19 IF Nafsu makan menurun (G4) 

Tabel 4.5. Aturan/ rules (Lanjutan) 

Tabel 4.5. Rules     (Lanjutan) 
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Kode Rule (aturan) 

 

AND Ikan sulit bernafas (G5) 

AND Warna tubuh jadi gelap kehitaman (G13) 

AND Mata menonjol (G17) 

AND Adanya pendarahan pada bagian perut bawah (G29) 

AND Garis vertikal tubuh menghitam (G30) 

AND Berenang berputar (G31) 

AND Badan bengkok berbentuk “C” (G32) 

THEN Stereptococcosis (P11) 

R20 

IF Nafsu makan menurun (G4) 

AND Sisik terkelupas (G10) 

AND Ikan lemah (G12) 

AND Warna tubuh jadi gelap kehitaman (G13) 

AND Mata menonjol (G17) 

AND Kornea mata menyusut (G34) 

AND Perut bagian bawah terlihat membengkak (G35) 

AND Adanya bisul di permukaan kulit (G36) 

THEN Tilapia Lake Virus (TiLV) 

 

4.4 Dempster Shafer 

Untuk mendapatkan kesimpulan beserta nilai persentase kepastian dari 

beberapa fakta yang ada maka ditambahkan sebuah metode ketidakpastian yaitu 

metode Dempster Shafer. Data bobot tiap gejala yang digunakan didapat dari 

melakukan FGD dengan 3 orang pakar terlihat pada Tabel 4.4. Untuk mengetahui 

metode Dempster Shafer lebih lanjut dapat dilakukan dengan melakukan 

perhitungan manual. Seperti contoh berikut: 

Diketahui ikan mengalami gejala nafsu makan menurun ikan tidak seperti 

biasanya dan ikan tidak mau makan, ikan sulit bernafas sering megap-megap dan 

muncul ke permukaan, dan badan bengkok berbentuk “C”. Berikut contoh 

perhitungan manualnya. 

1. Menentukan nilai densitas (m) awal berdasarkan Rumus 2.1 sehingga 

diperoleh nilai densitas (m) awal yang terlihat pada Tabel 4.6. 

Tabel 4.5. Aturan/ rules (Lanjutan) 

Tabel 4.5. Aturan/ rules (Lanjutan) 

Tabel 4.5. Rules     (Lanjutan) 
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Tabel 4.6. Nilai Densitas (m) Awal 

Id 

gejala 
Nama gejala 

Penyakit  Densitas (m) 

Belief  Plausibility 

(1-belief)  

G4 Nafsu makan menurun,ikan tidak 

seperti biasanya dan ikan tidak 

mau makan 

P2,P5,P6,P8,P

9,P10,P11,P12 

0,3 0,7 

G5 Ikan sulit bernafas, sering 

megap-megap dan muncul ke 

permukaan 

P2,P3,P5,P6,P

7,P11 

0,5 0,5 

G32 badan bengkok berbentuk “C” P11 0,7 0,3 
 

2. Menentukan nilai densitas (m) baru. Berdasarkan Tabel 4.6 sehingga dapat 

dihitung nilai densitas (m) baru berdasarkan densitas awal pada gejala 

pertama dan gejala kedua dengan membuat tabel aturan kombinasi terlebih 

dahulu. Kemudian kombinasi yang dihasilkan akan digunakan pada saat 

menunjukkan adanya gejala baru. Dapat dilihat pada Tabel 4.7. 

  Tabel 4.7. Aturan Kombinasi m3 

 G5 

 

G4 

P2,P3,P5,P6,P7,P11 

 

 

(0,5) 

   
 

                                                      

(0,5) 

P2,P5,P6,P8,P9,P10,P11,

P12 

       

 (0,3) 

P2,P5,P6,P11     

  

(0,15) 

P2,P5,P6,P8,P9,P10,P11,P

12 

 

(0,15) 

    
                                            

(0,7) 

P2,P3,P5,P6,P7,P11 

 

(0,35) 

  
                                         

(0,35) 

Pada Tabel 4.7, Ø m1(X).m2(Y) belum ada maka nilainya adalah 0, 

sehingga dapat dihitung dengan Rumus 2.2:  

m3  { P2,P5,P6,P11} = 
    

   
 = 0,15 

m3 { P2,P5,P6,P8,P9,P10,P11,P12} = 
    

   
 = 0,15 

m3 { P2,P3,P5,P6,P7,P11} = 
    

   
 = 0,35 

m3 {} = 
    

   
 = 0,35 
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3. Adanya penambahan gejala, Gejala ketiga: badan bengkok berbentuk “C”. 

maka penyelesaiannya sama dengan tahap kedua. Untuk menentukan 

kembali nilai densitas (m) baru karena adanya penambahan gejala baru 

maka dibuatlah tabel aturan kombinasi berdasarkan m3 dengan gejala 

ketiga, begitu seterusnya. Dapat dilihat pada Tabel 4.8. 

Tabel 4.8. Aturan Kombinasi m5 

G17 

 

m3 

P11 

                                    

(0,7) 

    
                                       

(0,3) 

P2,P5,P6,P11 

 

(0,15) 

P11      

                                   

(0,105) 

P2,P5,P6,P11 

 

(0,45) 

P2,P5,P6,P8,P9,P10, 

P11,P12 

 

(0,15) 

P11 

        

                               

(0,105) 

P2,P5,P6,P8,P9,P10, 

P11,P12 

 

(0,45) 

P2,P3,P5,P6,P7,P11      

                                        

(0,35) 

P11         

 

(0,245) 

P2,P3,P5,P6,P7,P11      

 

(0,105) 

    
                                       

(0,35) 

P11         

 

(0,245) 

    
                                       

(0,105) 

Pada Tabel 4.8, Ø m1(X).m2(Y) belum ada maka nilainya adalah 0, 

sehingga dapat dihitung dengan Rumus 2.2:  

m5 {P11} = 
                       

   
 = 0,70 

m5 { P2,P5,P6,P11} = 
    

   
 = 0,45 

m5 { P2,P5,P6,P8,P9,P10,P11,P12} = 
    

   
 = 0,45 

m5 { P2,P3,P5,P6,P7,P11} = 
     

   
 = 0,105 

m5 {} = 
     

   
 = 0,105 

 

4. Karena tidak ada muncul gejala baru lagi, maka dapat disimpulkan 

densitas tertinggi pada m5 {P11} yaitu 0,70 sehingga penyakit yang 

diderita ikan Nila adalah Stereptococcosis dengan persentase 70 %. 
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4.5 Analisa Perancangan 

Perancangan sistem pakar diagnosa penyakit ikan Nila menggunakan 

metode perancangan berorientasi objek  dengan menggunakan diagram Unified 

Modeling Language (UML) untuk memudahkan pembaca dalam mengambil 

intisari dari analisa. Adapun diagram UML yang digunakan sebagai berikut: 

4.5.1 Use Case Diagram  

Berikut ini adalah use case diagram aplikasi sistem pakar diagnosa penyakit 

ikan Nila berbasis android. Dapat dilihat pada Gambar 4.1. 

 

Gambar 4.1 Use Case Diagram Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Ikan Nila 

1. Deskripsi Use Case 

Berikut ini Tabel 4.9 merupakan deskripsi use case yang berada pada 

sistem pakar diagnosa penyakit ikan Nila berbasis android.  

Tabel 4.9 Deskripsi Use Case Diagram  

Id Use Case Deskripsi 

UC-01 Diagnosa  Menggambarkan user melakukan diagnosa penyakit ikan 

nila, dengan memilih gejala penyakit setelah itu barulah 

didapatkan hasil diagnosa. 

UC-02 Dunia Ikan 

Nila 

Menggambarkan user  melihat informasi tentang ikan nila 

dengan memilih submenu. 

UC-03 Klafisikasi Menggambarkan user memilih submenu Klasifikasi untuk 
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Id Use Case Deskripsi 

melihat informasi tentang klasifikasi ikan nila.  

UC-04 Jenis Menggambarkan user memilih submenu Jenis untuk  

melihat informasi tentang jenis-jenis ikan nila. 

UC-05 Penyakit Menggambarkan user memilih submenu Penyakit untuk 

melihat informasi tentang penyakit- penyakit ikan nila. 

UC-06 Budidaya Menggambarkan user memilih submenu Budidaya untuk 

melihat informasi tentang cara budidaya ikan nila. 

2. Skenario Use Case 

Skenario use case  menyatakan urutan pesan dan tindakan tunggal yang 

ada pada sistem. Berikut ditampilkan skenario use case dari setiap use 

case yang  ada.  

a. Skenario Use Case Diagnosa (UC-01) 

Skenario use case diagnosa akan terlihat pada Tabel 4.10. 

Tabel 4.10 Skenario Use Case Diagnosa 

Use Case : Diagnosa 

Deskripsi : Menggambarkan user melakukan diagnosa penyakit 

ikan nila, dengan memilih gejala penyakit setelah itu 

barulah didapatkan hasil diagnosa. 

Aktor : Pengguna 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan halaman gejala yang akan dipilih 

Kondisi Akhir : Sistem menampilkan halaman hasil diagnosa 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika 

pengguna memilih menu 

Diagnosa 

 

 2. Sistem menampilkan gejala-gejala 

penyakit ikan Nila 

3. Pengguna memilih gejala 

penyakit yang diderita ikan 

Nilanya 

 

 4. Sistem melakukan pelacakan 

 5. Sistem menampilkan hasil diagnosa 

Tabel 4.9 Deskripsi Use Case Diagram (Lanjutan)  
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Skenario Gagal Diagnosa 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Pengguna memilih menu 

Diagnosa 

 

 

Skenario Gagal Diagnosa 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

 2. Sistem menampilkan gejala-gejala 

penyakit ikan Nila 

3. Pengguna memilih gejala 

penyakit yang diderita ikannya 

 

 4. Sistem melakukan pelacakan 

 5. Sistem menampilkan pesan gagal 

diagnosa 

b. Skenario Use Case Dunia Ikan Nila (UC-02) 

Skenario use case dunia ikan Nila terlihat pada Tabel 4.11. 

Tabel 4.11 Skenario Use Case Dunia Ikan Nila 

Use Case : Dunia Ikan Nila 

Deskripsi : Menggambarkan user  melihat informasi tentang 

ikan Nila 

Aktor : Pengguna 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan halaman sub-menu 

Kondisi Akhir : Sistem menampilkan halaman sub-menu 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika 

pengguna memilih menu Dunia 

Ikan Nila 

 

 2. Sistem menampilkan halaman sub-

menu 

Skenario Gagal  

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Pengguna memilih menu Dunia 

Ikan Nila 

 

 2. Sistem gagal menampilkan 

halaman dari sub-menu  

c. Skenario Use Case Klasifikasi (UC-03) 

Skenario use case klasifikasi terlihat pada Tabel 4.12. 

Tabel 4.10 Skenario Use Case Diagnosa (Lanjutan) 
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Tabel 4.12 Skenario Use Case Klasifikasi 

Use Case : Klasifikasi 

Deskripsi : Menggambarkan user  melihat informasi tentang 

klasifikasi ikan Nila 

Aktor : Pengguna 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan halaman submenu klasifikasi 

Kondisi Akhir : Sistem menampilkan halaman submenu klasifikasi 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika 

pengguna memilih submenu 

klasifikasi 

 

 2. Sistem menampilkan halaman 

Klasifikasi 

Skenario Gagal  

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

3. Pengguna memilih submenu 

klasifikasi 

 

 4. Sistem gagal menampilkan 

halaman dari submenu klasifikasi  

d. Skenario Use Case Jenis (UC-04) 

Skenario use case jenis terlihat pada Tabel 4.13. 

Tabel 4.13 Skenario Use Case Jenis 

Use Case : Jenis 

Deskripsi : Menggambarkan user  melihat informasi tentang 

jenis-jenis ikan Nila 

Aktor : Pengguna 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan halaman submenu jenis 

Kondisi Akhir : Sistem menampilkan halaman informasi detail jenis 

ikan Nila 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika 

pengguna memilih submenu jenis 

 

 2. Sistem menampilkan halaman 

daftar jenis ikan Nila 

3. Pengguna memilih salah satu jenis 

ikan Nila 

 

 4. Sistem menampilkan halaman 

informasi detail jenis ikan Nila yang 

dipilih 
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Skenario Gagal  

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Pengguna memilih submenu jenis  

 2. Sistem menampilkan halaman 

daftar jenis ikan Nila 

3. Pengguna memilih salah satu jenis 

ikan Nila 

 

 4. Sistem gagal menampilkan 

halaman informasi detail jenis ikan 

Nila 

e. Skenario Use Case Penyakit (UC-05) 

Skenario use case penyakit terlihat pada Tabel 4.14. 

Tabel 4.14 Skenario Use Case Penyakit 

Use Case : Penyakit 

Deskripsi : Menggambarkan user  melihat informasi tentang 

penyakit-penyakit ikan Nila 

Aktor : Pengguna 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan halaman submenu penyakit 

Kondisi Akhir : Sistem menampilkan halaman informasi detail 

penyakit ikan Nila 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika 

pengguna memilih submenu 

penyakit 

 

 2. Sistem menampilkan halaman 

daftar penyakit ikan Nila 

3. Pengguna memilih salah satu 

penyakit ikan Nila 

 

 4. Sistem menampilkan halaman 

informasi detail penyakit ikan Nila 

yang dipilih 

Skenario Gagal  

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Pengguna memilih submenu 

penyakit 

 

 2. Sistem menampilkan halaman 

daftar penyakit ikan Nila 

3. Pengguna memilih salah satu 

penyakit ikan Nila 

 

 4. Sistem gagal menampilkan 

halaman informasi detail penyakit 

ikan Nila 

Tabel 4.13 Skenario Use Case Jenis (Lanjutan) 
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f. Skenario Use Case Budidaya (UC-06) 

Skenario use case budidaya terlihat pada Tabel 4.15. 

Tabel 4.15 Skenario Use Case Budidaya 

Use Case : Budidaya 

Deskripsi : Menggambarkan user  melihat informasi tentang 

tahapan budidaya ikan nila 

Aktor : Pengguna 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan halaman submenu budidaya 

Kondisi Akhir : Sistem menampilkan halaman informasi detail 

tahapan budidaya ikan Nila 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika 

pengguna memilih submenu 

budidaya 

 

 2. Sistem menampilkan halaman 

tahapan budidaya ikan Nila 

3. Pengguna memilih salah satu 

tahapan budidaya ikan Nila 

 

 4. Sistem menampilkan halaman 

informasi detail tahapan budidaya 

ikan Nila yang dipilih 

Skenario Gagal  

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Pengguna memilih submenu 

budidaya 

 

 2. Sistem menampilkan halaman 

tahapan budidaya ikan Nila 

3. Pengguna memilih salah satu 

tahapan budidaya ikan Nila 

 

 4. Sistem gagal menampilkan 

halaman informasi detail tahapan 

budidaya ikan Nila 
 

4.5.2 Activity Diagram  

Activity Diagram menggambarkan aliran fungsionalitas sistem dan untuk 

menggambarkan aliran kejadian (flow of events) dalam use case. Berikut 

gambaran mengenai activity diagram Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Ikan Nila.  
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Gambar 4.2 Activity Diagram Pengguna (Diagnosa)  

Pada Gambar 4.2 merupakan activity diagram dalam melakukan diagnosa 

penyakit ikan Nila yang dimulai dengan meng-klick menu Diagnosa lalu sistem akan 

menampilkan gejala, pilih gejala untuk mengetahui hasil diagnosa. 

 

Gambar 4.3 Activity Diagram Pengguna (Dunia Ikan Nila) 

Pada Gambar 4.3 merupakan activity diagram untuk melihat informasi 

detail tentang ikan Nila yang dimulai dengan meng-klick menu Dunia Ikan Nila 

dan akan muncul submenu Klasifikasi, Jenis, Penyakit dan Budidaya. 
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Gambar 4.4 Activity Diagram Pengguna (Klasifikasi) 

Pada Gambar 4.4 merupakan activity diagram untuk melihat informasi 

detail tentang klasifikasi ikan Nila yang dimulai dengan meng-klick submenu 

Klasifikasi dan sistem akan menampilkan informasi klasifikasi. 

 

Gambar 4.5 Activity Diagram Pengguna (Jenis) 

Pada Gambar 4.5 merupakan activity diagram untuk melihat informasi 

detail tentang jenis-jenis ikan Nila yang dimulai dengan meng-klick submenu 

Jenis lalu sistem akan menampilkan jenis ikan Nila dan untuk lebih detailnya 

klick salah satu jenis ikan Nila tersebut. 
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Gambar 4.6 Activity Diagram Pengguna (Penyakit) 

Pada Gambar 4.6 merupakan activity diagram untuk melihat informasi 

detail tentang penyakit-penyakit ikan Nila yang dimulai dengan meng-klick 

submenu Penyakit lalu sistem akan menampilkan penyakit ikan Nila dan untuk 

lebih detailnya klick salah satu penyakit ikan Nila tersebut. 

 

Gambar 4.7 Activity Diagram Pengguna (Budidaya)  

Pada Gambar 4.7 merupakan activity diagram untuk melihat informasi 

detail tentang tahapan budidaya ikan Nila yang dimulai dengan meng-klick 

submenu Budidaya lalu sistem akan menampilkan tahapan budidaya ikan Nila dan 

untuk lebih detailnya klick salah satu tahapan budidaya ikan Nila tersebut. 
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4.5.3 Sequence Diagram 

Sequence Diagram adalah grafik dua dimensi dimana objek ditunjukkan 

dalam dimensi horizontal sedangkan lifeline ditunjukkan dalam dimensi vertikal. 

Berikut gambaran mengenai sequence diagram Sistem Pakar Diagnosa Penyakit 

Ikan Nila Berbasis Android. 

 

Gambar 4.8 Sequence Diagram Diagnosa 

Pada Gambar 4.8 sequence diagram Diagnosa penyakit memiliki 5 lifeline 

yaitu user, menu utama, Diagnosa, gejala dan hasil diagnosa. Pada hasil diagnosa, 

user dapat memilih untuk mendiagnosa ulang, lalu kembali ke pertanyaan, atau 

kembali ke menu utama.  

 

Gambar 4.9 Sequence Diagram Dunia Ikan Nila 
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Pada Gambar 4.9 sequence diagram Dunia Ikan Nila memiliki 7 lifeline 

yaitu user, menu utama, Dunia Ikan Nila, Klasifikasi, Jenis, Penyakit dan 

Budidaya. Pada Dunia Ikan Nila, user dapat memilih Klasifikasi, Jenis, Penyakit 

dan Budidaya atau kembali ke menu utama. 

 

4.6 Perancangan Struktur Menu 

Perancangan struktur menu digunakan untuk menggambarkan susunan 

menu-menu yang ada dalam sistem. Menu pada sistem ini dibagi menjadi dua 

bagian, yaitu Diagnosa dan Dunia ikan Nila. Dapat dilihat pada Gambar 4.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

Gambar 4.10 Perancangan Struktur Menu 

Pada menu Diagnosa digunakan untuk melakukan pendiagnosaan penyakit 

pada ikan Nila. Klick menu Diagnosa kemudian muncul daftar gejala penyakit 

lalu pilih gejala sesuai yang diderita ikan. Setelah memilih gejala nanti akan 

muncul hasil diagnosa beserta pengobatan dan pencegahannya.  

Pada menu Dunia ikan Nila digunakan untuk mengetahui informasi yang 

lebih detail berhubungan dengan ikan Nila. Mulai dari klasifikasi ikan Nila,  jenis-

jenis ikan Nila, Penyakit-penyakit ikan Nila dan cara budidaya ikan Nila. 

 

4.7 Perancangan Antarmuka 

Hal yang paling penting pada sisi pengguna adalah antarmuka/interface, 

karena antarmuka adalah media yang digunakan untuk berkomunikasi antar 

SISTEM PAKAR DIAGNOSA PENYAKIT 

PADA IKAN NILA DENGAN METODE 

DEMPSTER SHAFER BERBASIS ANDROID 

Diagnosa Dunia Ikan Nila 

Klasifikasi 

Jenis 

Penyakit 

Budidaya 
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pengguna dan aplikasi yang digunakan. Berikut adalah rancangan interface dari 

aplikasi yang akan dibangun: 

4.7.1 Tampilan Halaman Utama 

Perancangan halaman utama dari sistem pakar diagnosa penyakit pada ikan 

Nila, terdapat dua menu yaitu diagnosa dan dunia ikan nila. Dapat dilihat pada 

Gambar 4.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11 Perancangan Interface Menu Utama 

Keterangan gambar: 

1. Gambar logo UIN SUSKA dengan Ukuran gambar 70x70px. 

2. Label “SISTEM PAKAR DIAGNOSA IKAN NILA”  dengan font 

“Arial”,  ukuran  font  h3, warna hitam dan letak tulisan center. 

 

 

 

Sistem Pakar Diagnosa 

Ikan Nila 

 

 

 

 

 

 

 

Pilihan Menu 

Diagnosa 

Dunia Ikan Nila 

1 

2 

3 

Logo 

UIN 
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3. Button untuk mengarahkan ke menu Diagnosa terlihat pada Gambar 4.12 

dan mengarahkan ke menu Dunia Ikan Nila terlihat pada Gambar 4.14. 

Button berwarna biru dengan font “Arial” dan font berwarna putih. 

4.7.2 Tampilan Halaman Diagnosa 

Pada tampilan ini dimulainya diagnosa dengan munculnya daftar gejala 

kemudian pengguna memilih gejala yang menyerang ikan Nila. Dapat dilihat pada 

Gambar 4.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12 Perancangan Interface Diagnosa 

Keterangan gambar: 

1. Button panah mengarahkan ke halaman utama yang terlihat pada Gambar 

4.12. Button berwarna putih, disamping terdapat label Diangnosa font 

“Arial” dan font berwarna putih. 

Pilih gejala yang diderita ikan Nila 

 

 

Pilih gejala yang diderita ikan nila 

 

 

 

 

 

 

 Bercak 
merah atau 
hitam 
permukaan 
tubuh  
 

 

 

  Sisik  
terkelupas 

 

 

 

         DIAGNOSA Diagnosa 
1 

2 

3 

4 
Gambar 

gejala 

ikan 

Gambar 

gejala 

ikan 
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2. Button “Diagnosa” mengarahkan ke halaman hasil diagnosa yang terlihat 

pada Gambar 4.13.  Button berwarna hijau dengan font “Arial”, putih. 

3. Label “ Pilih gejala yang diderita ikan nila” merupakan intruksi. Label font 

“Arial” dan font berwarna hitam. 

4. Chek box untuk menginputkan jawaban yang dipilih. Terdapat gambar 

gejala penyakit ikan beserta label yang merupakan keterangannya.  

4.7.3 Tampilan Halaman Hasil Diagnosa 

Merupakan tampilan kesimpulan penyakit yang menyerang ikan Nila dari 

proses diagnosa yang dilakukan dan terdapat juga cara pengobatan beserta 

pencegahannya. Terlihat pada Gambar 4.13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Gambar 4.13 Perancangan Interface Hasil Diagnosa 

Keterangan gambar: 

1. Label “HASIL” dengan font “Arial” dan warna putih. 
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2. Doughnut diagram merupakan hasil persentase dari diagnosa.  

3. Gambar dari ikan yang  terseang penyakit sesuai dengan hasil diagnosa.  

4. Text box yang berisikan pengobatan dari penyakit hasil diagnosa 

5. Text box yang berisikan pencegahan dari penyakit hasil diagnosa 

6. Button “ Diagnosa Ulang” mengarahkan ke tampilan halaman diagnosa 

untuk melakukang diagnosa kembali, terligat pada Gambar 4.12. 

7. Button “ Menu Awal” mengarahkan ke tampilan halaman utama, terlihat 

pada Gambar 4.11. 

4.7.4 Tampilan Halaman Dunia Ikan Nila 

Pada tampilan Menu dunia ikan Nila ini akan menampilkan informasi-

informasi seputar ikan Nila berupa klasifikasi dan morfologi, jenis-jenis ikan Nila, 

cara budidaya yang baik, dan penyakit beserta pengobatannya. Dapat dilihat pada 

Gambar 4.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.14 Perancangan Interface Menu Dunia Ikan Nila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUNIA IKAN NILA 
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Keterangan gambar: 

1. Button panah mengarahkan ke halaman utama yang terlihat pada Gambar 

4.12. Button berwarna putih, disamping terdapat label Diangnosa font 

“Arial” dan font berwarna putih 

2. Merupakan top bar menu sebagai navigasi untuk mengarahkan kepada 

halaman yang diinginkannya. Terdapat 4 menu, yaitu: Klasifikasi, Jenis, 

Penyakit, Budidaya. 

3. Text box yang berisikan informasi detail sesuai dengan halaman dari menu 

bar yang dipilih.  


