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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Sistem pakar adalah program komputer yang mensimulasi penilaian dan 

perilaku manusia atau organisasi yang memiliki pengetahuan dan pengalaman ahli 

dalam bidang tertentu. Biasanya sistem seperti ini berbasis pengetahuan yang 

berisi akumulasi pengalaman dan satu set aturan untuk menerapkan pengetahuan 

dasar untuk setiap situasi tertentu. Sistem pakar yang canggih dapat ditingkatkan 

dengan menambah basis pengetahuan atau set aturan. Diantara banyak sistem 

pakar yang ada , yang terkenal adalah aplikasi bermain catur dan sistem diagnosis 

medis. Pemrosesan yang dilakukan oleh sistem pakar merupakan pemrosesan 

pengetahuan bukan pemrosesan data pada sistem pakar komputer konvensional. 

Pengetahuan (knowledge) adalah pemahaman secara praktis maupun teoritis 

terhadap suatu obyek atau domain tertentu (Budiharto,2015). Sistem pakar 

tersebut akan diterapkan untuk menyelesaikan masalah berupa penyakit pada 

hewan ikan nemo. 

Ikan nemo (Amphiprioninae) merupakan salah satu jenis produk ikan hias 

air laut yang paling banyak diminati terutama di pasar luar negeri karena 

bentuknya yang eksotis dan unik. Para eksportir ikan hias biasanya membeli ikan 

nemo dari para nelayan sehingga penyediaannya masih bergantung pada 

penangkapan alam. Menurut (Suharti, 1990), ikan ini hidup secara bergerombol, 

habitatnya di alam selalu berdampingan/bersimbiosis dengan anemon laut, dimana 

ikan lain tidak mampu bertahan hidup dalam ruang anemon. Simbiosis spesifik 

tersebut membuat ikan hias amphiprion ini mendapat julukan anemon fish atau 
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clownfish, selain itu juga dikenal dengan nama ikan badut karena penampilan 

warna yang cerah serta gerakan lucu/menarik (David, B. 2007). Kegiatan 

budidaya merupakan solusi dalam mengurangi kegiatan penangkapan di alam. 

Ikan nemo telah berhasil dibudidayakan sejak tahun 2007 oleh Balai Besar 

Perikanan Budidaya Laut (BBPBL) Lampung. Teknologi rekayasa ikan ini 

diharapkan dapat terus berkembang sehingga dapat menjadikan ikan badut 

sebagai salah satu komoditas budidaya unggulan bagi negara Indonesia di masa 

yang akan datang (Suci, A. 2007). Salah satu masalah utama yang dihadapi Balai 

Besar Perikanan Budidaya Laut (BBPBL) Lampung adalah penyakit yang 

menyerang ikan budidaya ini, karena dapat menyebabkan panen yang tidak 

maksimal dan kematian masal pada ikan. Kurangnya informasi cara 

penanggulangan penyakit dan terbatasnya pakar ikan nemo menyebabkan 

pembudidaya mengalami banyak kerugian, oleh karena itu sangat di butuh kan 

sistem pakar untuk mendiagnosis penyakit pada ikan nemo. Oleh karena itu 

penulis tertarik membuat aplikasi sistem pakar dengan menggunakan metode 

forward chaining dan certainty factor sebagai metode yang digunakan untuk 

menghitung  nilai kepastian. 

Metode inferensi runut maju (forward chaining) cocok digunakan untuk 

menangani masalah pengendalian dan peramalan. Pelacakan kedepan adalah 

pendekatan yang dimotori data (data-driven). Dalam pendekatan ini pelacakan 

dimulai dari informasi masukan, dan selanjutnya mencoba menggambarkan 

kesimpulan. Pelacakan kedepan mencari fakta yang sesuai dengan bagian IF dari 

aturan IF-THEN (Arhami, 2005). Metode forward chaining merupakan teknik 

pencarian yang dimulai dengan fakta yang diketahui, kemudian mencocokkan 
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fakta-fakta tersebut dengan bagian IF dari rules IF-THEN. Bila ada fakta yang 

cocok dengan bagian IF, maka rule tersebut dieksekusi. Bila sebuah rule 

dieksekusi, maka sebuah fakta baru (bagian THEN) ditambahkan ke dalam 

database. Setiap kali pencocokan berhenti bila tidak ada lagi rule yang bisa 

dieksekusi (Sutojo, 2011) . 

Certainty factor (faktor kepastian) adalah susatu metode untuk 

membuktikan apakah suatu fakta itu pasti atau tidak pasti yang biasanya 

digunakan dalam sistem pakar. Metode ini sangat cocok untuk sistem pakar 

diagnosa menyakit dan belum memiliki nilai kepastian. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas,  maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana membangun aplikasi sistem pakar untuk menangani penyakit 

ikan nemo dan cara pencegahan menggunakan metode forward chaining 

dan certainty factor? 

2. Bagaimana menerapkan cara kerja sistem pakar dalam diagnosis penyakit 

ikan nemo menggunakan metode forward chaining dan certainty factor? 

1.3. Batasan Masalah 

Batasan masalah penelitian menjelaskan tentang ruang lingkup penelitian 

yang dibuat. Ruang lingkup ini menentukan kompleksitas atau kedalaman 

penelitian. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Objek penelitian dilakukan pada ikan nemo yang berada di Balai Besar  

Perikanan Budidaya Laut Hanura Lampung. 

2. Penelitian ini menggunakan metode forward chaining dan certainty factor. 
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3. Sistem pakar dibangun hanya untuk mendiagnosa penyakit pada ikan nemo 

4. Penelitian ini hanya mengidentifikasi 9 penyakit dan 33 gejala. 

5. Pada pengujian penelitian ini menggunakan ISO 25010 dengan dua aspek 

yaitu  functionallity, performance efficiency dan operabillity. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Penelitian yang sifatnya ilmiah mempunyai suatu tujuan dalam 

pembuatannya. Tujuan yang dimaksud dari penelitian ini adalah: 

1 Penerapan metode forward chaining dan certainty factor untuk 

mengidentifikasi penyakit pada ikan nemo. 

2 Menghasilkan aplikasi sistem pakar yang sesuai dengan diagnosis seorang 

pakar. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan para pembudidaya dan masyarakat 

umum untuk membantu dalam mengindentifikasi penyakit pada ikan nemo. 

2. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi rujukan untuk pengembangan sistem 

pakar selanjutnya dengan menggunakan metode forward chaining dan 

certainty factor. 

1.6. Keaslian Penelitian 

 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada : 

1. Objek (ikan nemo),  

2. Pakar yang bernama Yuli Yulianti S.Pi,  

3. Tempat penelitian dilakukan di Balai Besar Perikanan Budidaya Laut 

(BBPBL) Lampung  


