
 

 

 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pembudidayaan ikan saat ini merupakan kegiatan yang marak dilakukan, baik 

sekedar hobi maupun kebutuhan pangan. Hasil produksi pembudidayaan ikan 

mencapai kurang lebih dua juta ton per tahun, sebagian besar 74% berasal dari laut 

dan sisanya 26% dari air tawar (Mariyono dan Sundana, 2002). Dibandingkan ikan 

air laut pembudidayaan ikan air tawar membutuhkan biaya yang tidak terlalu mahal 

dan ikan air tawar merupakan bahan pangan yang berprotein, murah, dan mudah 

dicerna oleh tubuh (Purwaningsih, 2013). Oleh sebab itu banyak orang yang 

melakukan pembudidayaan pada ikan air tawar.  

Usaha pembudidayaan ikan air tawar memiliki prospek yang sangat menjanjikan, 

karena menurut data BPS tahun 2011 di Kota Bandar Lampung terdapat 23 tempat 

makan yang menyediakan kuliner lauk-pauk berupa ikan air tawar dan akan 

bertambah tiap tahunnya. Hal ini menyebabkan tingkat kebutuhan ketersediaan 

ikan-ikan tersebut menjadi meningkat sehingga memberikan keuntungan yang 

besar bagi pembudidaya ikan. Ikan air tawar juga dapat dijadikan sebagai hiasan 

yang memberikan keindahan tersendiri bagi penikmatnya. Ikan hias ini memiliki 

harga yang cukup mahal contohnya ikan Arwana yang harganya mencapai jutaan 

rupiah. Jadi dalam segi ekonomi, usaha pembudidayaan ikan air tawar sangat 
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menjanjikan untuk kegiatan bisnis. Walaupun menjanjikan terdapat banyak kendala 

dalam pengembangan kegiatan budidaya ikan air tawar ini, salah satunya yaitu 

serangan penyakit. 

Penyakit yang terjadi pada ikan dibedakan menjadi dua, yaitu penyakit infeksi dan 

non infeksi. Penyakit infeksi meliputi serangan patogen baik itu virus, bakteri, 

jamur, protozoa maupun parasit, dan penyakit non infeksi meliputi penyakit yang 

diakibatkan oleh lingkungan, pakan, genetik, dan tumor (Aryani dkk, 2004). 

Menurut Ratnaningsih (2011) jenis penyakit ikan air tawar yang sering dijumpai di 

perairan tropis yaitu penyakit bakterial yang disebabkan oleh bakteri Aeromonas 

hydrophilla. Bakteri ini termasuk patogen oportunistik yang hampir selalu ada di 

air dan siap menimbulkan penyakit, bakteri ini menimbulkan bercak merah pada 

ikan yang mengakibatkan kerusakan pada kulit, insang, dan organ dalam sehingga 

dapat menyebabkan kematian. Timbulnya penyakit juga disebabkan oleh adanya 

mikroorganisme, virus, induk inang dan faktor-faktor lingkungan.  

Penyakit ikan merupakan hal yang tidak diinginkan bagi pembudidaya ikan, karena 

dapat menyebabkan panen tidak maksimal dan kematian massal pada ikan, 

akibatnya mereka mengalami banyak kerugian. Untuk itu dibutuhkan 

penanggulangan yang cepat agar menghindari hal tersebut. Pembudidaya 

membutuhkan informasi yang memadai mengenai cara mencegah dan mengobati 

penyakit yang diderita ikan, tetapi ketersediaan informasi mengenai penyakit ikan 

masih sedikit. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam penanggulangan maupun cara 

pengobatannya. Oleh sebab itu dibutuhkan peran seorang pakar dibidang perikanan 

sebagai tempat konsultasi. Pakar perikanan juga diharapkan dapat memberikan 

informasi mengenai penyakit, cara penanggulangan, pengobatan, dan solusi 
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mengatasinya. Akan tetapi ketersediaan pakar perikanan saat ini masih kurang dan 

untuk menghubungi seorang pakar penyakit ikan, pembudidaya membutuhkan 

biaya, waktu, dan tenaga yang tidak sedikit. Berdasarkan hal tersebut 

dikembangkan suatu sistem pakar tentang penyakit ikan budidaya air tawar, 

sehingga dapat memberikan solusi untuk menanggulangi penyakit ikan 

pembudidaya. 

Sistem pakar merupakan program komputer yang menirukan penalaran seorang 

pakar dengan keahliannya pada suatu wilayah pengetahuan tertentu. Banyak bidang 

yang bisa diterapkan dalam sistem pakar ini seperti bidang kesehatan, pertanian, 

dan pendidikan. Ide dasar dari sistem ini yaitu mentransfer ilmu dari seorang pakar 

atau dari sumber kepakaran yang lain ke komputer, pengetahuan yang ada disimpan 

dalam komputer dan pengguna dapat berkonsultasi pada komputer itu untuk suatu 

nasehat, lalu komputer dapat menyimpulkan, mendeduksi sehingga dapat 

memberikan solusi seperti layaknya seorang pakar, kemudian menjelaskannya ke 

pengguna tersebut, bila perlu dengan alasan-alasannya.  

Sistem pakar yang akan dibuat yaitu berbasis web sehingga pembudidaya dengan 

mudah dapat berkonsultasi dimana saja asalkan terkoneksi dengan internet. Metode 

inferensi yang digunakan yaitu forward chaining. Menurut Wilson (1998) dalam 

Kusrini (2008) pada metode ini data digunakan untuk menentukan aturan mana 

yang akan dijalankan, kemudian aturan tersebut dijalankan, proses diulang hingga 

ditemukan suatu hasil.  

Penelitian tentang sistem pakar mengenai penyakit ikan sebelumnya telah 

dilakukan oleh Nur Listianto, dkk (2013) mengenai Sistem Pakar Untuk 
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Mendiagnosa dan Menanggulangi Penyakit pada Ikan Lele Dumbo Menggunakan 

Metode Backward Chaining. Penelitian ini bertujuan membuat sistem pakar untuk 

mendiagnosa penyakit yang terjadi pada ikan lele. Pada impelementasinya sistem 

ini telah memenuhi tujuan tersebut dengan menggunakan basis pengetahuan dan 

basis aturan. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Elfani dan Ardi (2013) 

mengenai sistem pakar mendiagnosa penyakit pada ikan konsumsi air tawar 

berbasis website. Pada penelitian ini menghasilkan sebuah media konsultasi dengan 

pendekatan sistem pakar, dengan menggunakan theorema bayes yang merupakan 

metode untuk menghitung nilai kepastian suatu penyakit.  

Dengan adanya sistem pakar ini diharapkan mampu memberikan informasi yang 

cukup mengenai penyakit pada ikan air tawar dan melakukan pengidentifikasian 

penyakit secara cepat, tepat, dan efisien serta dapat memberikan solusi untuk 

menanggulangi penyakit. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana merancang 

dan membangun suatu sistem pakar yang dapat digunakan untuk mendiagnosa 

penyakit pada ikan budidaya air tawar. 

 

1.3. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Jenis ikan yang dapat didiagnosa pada sistem pakar ini yaitu ikan Mas, ikan 

Gurami, ikan Lele, ikan Nila, dan ikan Patin. 
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2. Penyakit yang dapat diidentifikasi sebanyak 33 penyakit infeksi dengan 68 

gejala. 

3. Metode penalaran yang digunakan yaitu forward chaining. 

4. Metode ketidakpastian yang digunakan yaitu probabilitas klasik. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan membuat aplikasi sistem pakar 

berbasis web yang dapat membantu pembudidaya ikan air tawar dalam 

mengidentifikasi penyakit berdasarkan gejala-gejala yang diderita ikan, sehingga 

dapat dilakukan solusi pengobatan yang sesuai pada ikan mereka.  

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengenalkan sistem pakar pada pembudidaya ikan air tawar. 

2. Memberikan informasi terkait penyakit ikan budidaya air tawar agar dapat 

mengurangi kerugian akibat penyakit yang diderita ikan dan meningkatkan 

hasil produksi. 

3. Tercipatanya sistem pakar sebagai pengganti ahli dalam bidang penyakit ikan 

budidaya air tawar. 

4. Bagi pembudidaya pemula dapat memulai usaha pembudidayaan ikan tanpa 

takut ikannya mengalami penyakit. 


