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BAB IV 

GAMBARAN UMUM POKDAKAN MINA DUMBO LESTARI DESA 

WUNUT 

 

4.1.  Sejarah POKDAKAN Mina Dumbo Lestari Desa Wunut 

Desa Wunut merupakan salah satu desa yang berada di Wilayah 

Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten yang berbatasan langsung dengan 

Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali yang merupakan kawasan budidaya 

ikan lele. Karena dekat dengan daerah peternak ikan lele, Desa Wunut juga 

mengembangkan usaha perikanan terutama ikan lele karena didukung oleh 

sumber air yang mudah dan selalu mengalir, Selain itu Desa wunut ingin 

mengembangkan perikanan lele yang dahulunya pernah ada disalah satu 

dukuh yang berada dikawasan desa wunut yaitu dukuh boto desa wunut dan 

ingin mengembangkannya lagi lebih luas, yaitu seluruh Desa Wunut. Selain 

itu Desa Wunut juga termasuk dalam kawasan “Mina Politan” dengan 

kawasan “KALUNGHARJO” kepanjangan dari Karanganom-Tulung-

Polanharjo, dan juga ingin melaksanakan program pemerintah yaitu “Gemar 

Makan Ikan” selain itu juga ingin memenuhi kebutuhan protein khususnya 

didesa wunut dan umumnya di Klaten. Selain itu desa Wunut juga didukung 

oleh program pemerintah yang juga memberikan bantuan dana hibah. Hal 

itu disambut baik oleh Kepala Desa Wunut yang langsung terjun 

membudidayakan ikan lele dan langsung diikuti oleh warga masyarakat desa 

Wunut untuk membudidayan ikan lele. 
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Selain itu, Kepala Desa Wunut berupaya mengembangkan dan 

membentuk suatu wadah secara keseluruhan di Desa Wunut yaitu kelompok 

petani ikan lele yang terbentuk pada tahun 2010 yang lalu dengan nama 

kelompok yaitu “ Mina Dumbo Lestari” yang diketuai oleh bapak 

Drs.Sutapa. Agar kelompok tersebut tetap lestari dan berkembang, Kepala 

Desa Wunut mengadakan pertemuan rutin anggota kelompok petani ikan 

lele pada setiap bulannya. Didalam pertemuan tersebut para petani ikan lele 

bisa sharing tentang pakan yang cocok untuk mendapatkan hasil yang 

maksimal dan juga cara penanganan penyakit lele beserta solusinya. Dalam 

pertemuan rutin biasanya datang seorang petugas penyuluh perikanan dari 

Kecamatan Tulung yang memberikan solusi terbaik dalam beternak ikan 

lele. 

 

4.2.  ANGGARAN DASAR RUMAH TANGGA POKDAKAN MINA 

DUMBO LESTARI DESA WUNUT 

Pada awalnya POKDAKAN “Mina Dumbo Lestari memiliki modal 

usaha sekitar Rp 80.000.000. Selain itu, modal usaha juga berasal dari dana 

hibah yang diberikan oleh pemerintah kepada POKDAKAN “Mina Dumbo 

Lestari” selain dari pemerintah bisa juga berasal dari pihak swasta maupun 

dari pihak lainnya yang tidak mngikat. Setelah memiliki modal yang cukup, 

POKDAKAN “Mina Dumbo Lestari” mengadakan usaha peminjaman 

pakan ikan yang hanya dapat dipinjamkan kepada anggotanya untuk usaha 

budidaya ikan tersebut, dengan ketentuan peminjaman pakan sebagai 

berikut : 
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1. 25 Sak pakan bayar setelah panen dengan kompensasi minimal 5% dari 

keuntungan 

2. Pinjaman 25 sak pakan diberikan kepada 3 (tiga) anggota yang telah 

mendaftar terlebih dahulu. 

3. Pinjaman ngalap nyaur (disesuaikan kondisi stok). 

4. Pembayaran pinjaman pakan maksimal 2 (dua) minggu dari 

pengambilan. 

5. Pengembalian pinjaman dengan cara tunai. 

6. Sebelum pinjaman lunas tidak diperkenankan pinjam lagi. 

POKDAKAN “Mina Dumbo Lestari” tidak hanya memiliki usaha 

peminjaman pakan ikan saja, namun juga memiliki usaha lainnya yang 

berkaitan dengan bidang perikanan yang bertujuan untuk memejukan usaha 

bidang perikanan diwilayah Desa Wunut. Pembentukan sektor usaha yang 

akan dibentuk oleh pengurus harus mendapatkan persetujuan dari seluruh 

anggota kelompoknya. Selain itu POKDAKAN “Mina Dumbo Lestari” 

memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat Desa 

Wunut untuk ikut serta berpartisipasi menjadi anggota kelompok 

POKDAKAN “Mina Dumbo Lestari”. Namun untuk warga masyarakat desa 

Wunut yang ikut serta untuk menjadi anggota harus memenuhi persyaratan 

yang diberikan pengurusnya, yaitu: 

1. Harus warga Desa Wunut dan berdomosili didesa Wunut. 

2. Memiliki usaha dibidang perikanan. 

3. Mendaftarkan diri kepada pengurus. 
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4. Membayar simpanan pokok sebesar simpanan anggota yang terlebih 

dahulu. 

5. Sanggup mentaati aturan - aturan yang telah dibuat dan disepakati 

bersama 

Honor pengurus POKDAKAN “Mina Dumbo Lestari” diberikan 

kepada pengurus dan pengawasnya. Besaran honor telah ditentukan dari 

kesepakatan seluruh anggota dan honor yang diberikan kepada pengurus dan 

pengawasnya diambilkan dari keuntungan usahanya dan diberikan setiap 

tutup tahun (tutup buku). POKDAKAN “Mina Dumbo Lestari” juga 

memiliki ketentuan pembagian SHU (Sisa Hasil Usaha) yang didasarkan 

oleh kesepakatan anggotanya. Selain itu, Desa juga berhak mendapatkan 

SHU (Sisa Hasil Usaha) sebesar satu bagian keanggotaan. SHU (Sisa Hasil 

Usaha) yang dibagikan adalah dari total pendapatan usaha dikurangi total 

biaya pengeluaran usaha. SHU (Sisa Hasil Usaha) diberikan secara tunai 

atau bisa juga digunakan untuk menjadi modal usaha POKDAKAN “Mina 

Dumbo Lestari” sesuai denga keputusan bulat para anggotanya. 

Kepengurusan POKDAKAN “Mina Dumbo Lestari” hanya memiliki 

masa bakti selama tiga tahun saja, setelah itu akan dilaksanakan pemilihan 

kembali pengurus yang akan disepakati oleh anggotanya. POKDAKAN 

“Mina Dumbo Lestari” memiiki ketentuan lain yang harus ditaati oleh 

anggotanya, Misalnya dalam kegiatan peminjaman pakan ikan tidak boleh 

diperjual belikan lagi kepada pihak manapun. Apabila kondisi pakan yang 

dikirim kepada anggotanya dalam keadaan rusak, maka pakan ikan tersebut 

dapat ditukarkan kembali kepada pengurus dan pakan yang telah dikirim 
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sesuai denga pesanan tidak boleh dikembalikan lagi. Pakan yang sudah 

dipesan tidak boleh dipindah tangankan kepada pihak lain. Selain itu para 

anggota dan pengurusnya harus mentaati peraturan yang telah dibuat dan 

disepakati bersama-sama. 

 

4.3.   DAFTAR PENGURUS, PENGAWAS DAN ANGGOTA (MASA 

BAKTI 2014/2017) 

 

4.3.1. PENGAWAS 

1. Ketua  : Iwan Sulistiya Setiyawan 

2. Anggota : Sariyanto 

 

4.3.2. PENGURUS 

1. Ketua  : Drs.Sutapa 

2. Wakil Ketua : Samsul Bachri Harahap 

3. Sekretaris  : Shofan Mahmudi 

4. Bendahara  : Zubaidi 

5. Seksi Usaha  : Tri Wijarnaka 

      Susilo Cahyo Wibowo 

 

4.3.3. ANGGOTA 

1. H. Samsuri 

2. H. Muharudin 

3. Kantiman 
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4. Sajadi 

5. Ahmad Bakdi Royani 

6. Hadi Srijanto 

7. Nugroho Yuwono 

8. Agus Widiyanto 

9. Harso Utomo 

10. Rosyid Ridho 

11. Setiyono 

12. Haryanto 

13. Waldi 

14. Supriyanto 

15. Suryono, S.Pd 

16. Jumaeri Hamsyah 

17. Temu Mulyono 

18. Zamzuri 

19. Suyatno 

20. Adi Nugroho 

21. Mukhlisin 

22. Eko Priyanto 

23. Tejo Haryoko 

24. Daroni, S.Ag 

25. Djumeri 
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4.4.  Deskripsi Umum Sistem  

Sistem yang dikembangkan adalah implementasi dari metode sistem 

pakar  forward chaining dalam bentuk aplikasi untuk diagnosa penyakit lele. 

Sistem ini akan mediagnosa atau mengolah input berupa gejala dan 

intensitasnya yang di berikan oleh  user dan akan memberikan output berupa 

diagnosa terhadap gejala-gejala tersebut. Konsultasi yang dilakukan, user 

dapat melakukan proses konsultasi dengan pakar dan dijadikan acuan 

pembuatan sistem, dalam hal ini diagnosa penyakit pada lele, dengan 

terlebih dahulu memberikan input berupa gejala penyakit dan  intensitasnya. 

Setelah input selesai, sistem akan memberikan output berupa hasil diagnosa 

berdasarkan input yang diberikan user. 

Dalam suatu sistem pakar diharuskan untuk dapat benar-benar mampu 

menggantikan peran pakar dalam bidangnya. Demikian dalam kasus ini 

diharapkan sistem ini mampu menggantikan peran seorang pakar yaitu 

dokter hewan. Ketika dokter hewan tidak ada, atau tempat pelayanan, atau 

ahli ikan lele tidak ada, atau jauh, atau dalam kondisi yang sangat mendesak 

untuk mengetahui suatu gejala penyakit pada lele, beserta cara 

pengendaliannya maka sistem pakar dapat sebagai suatu solusinya. Dalam 

sistem ini, peternak dapat menginputkan gejala-gejala yang terjadi pada lele, 

yang kemudian diproses oleh sistem untuk dihasilkan kesimpulan. Demikian 

penyakit yang diderita oleh lele dapat segera diatasi oleh peternak. 
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4.5.  Perancangan Basis Pengetahuan (Knowledge Base)  

Proses pengembangan suatu Sistem Pakar didahului dengan langkah 

knowledge acquisition atau perolehan pengetahuan. Pengetahuan dapat 

diperoleh dari beberapa sumber antara lain seorang pakar yang ahli 

dibidangnya, buku, catalog, jurnal, artikel di internet, dan lain sebagainya. 

Metode yang akan digunakan untuk membuat desain Sistem Pakar untuk 

mengetahui kriteria gejala beserta jenisnya untuk mengetahui penyakit lele 

yang diderita: 

1. Membuat blok diagram dari domain pengetahuan yang akan dibahas 

dalam hal ini adalah untuk deteksi penyakit lele. 

2. Membuat blok diagram target keputusan. 

3. Membuat tabel keputusan. 

4. Mengubah table keputusan menjadi aturan dalam bentuk if-then rule. 

 

4.6.  Sumber Data dan Variabel Penelitian 

Domain untuk pembuatan sistem pakar diagnosis penyakit pada lele 

ini, dibatasi beberapa penyakit saja. Ada 4 penyakit yang umum yang 

diderita lele penyakit itu antara lain : 

a. Bintik Putih 

b. Karat 

c. Kumis Keriting 

d. Busung dan Kembung 
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Daftar penyakit beserta gejala selengkapnya terlihat pada tabel 4.1. 

Baris menunjukan gejala-gejala, sedangkan kolom menunjukan jenis 

penyakit. 

 

4.7.  Data-Data Penyakit dan Gejala Klinisnya (sumber: peternakan ikan lele 

di Tulung) 

1. Bintik putih 

Gejala klinis :  

a. Terdapat bintik putih pada sekujur tubuh, kulit, sirip dan insang 

b. Gerakan lele sangat lemah 

c. Lele selalu mengambang dipermukaan air 

2. Karat  

Gejala klinis :  

a. Gerakan lele sangat lemah 

b. Lele selalu mengambang dipermukaan air 

c. Muncul bisul-bisul kecil berwarna merah 

3. Kumis Keriting 

Gejala klinis :  

a. Gerakan lele sangat lemah 

b. Kumis lele menjadi keriting  
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4. Busung kembung 

Gejala klinis :  

a. Perut ikan lele terlihat seperti membengkak. 

b. Kalau ikan lele dibedah pada bagian ususnya akan nampak terlihat 

merah seperti ada darah yang menggumpal. 

 

4.8.  Teknik Analisis Data 

Sistem inferensi forward chaining merupakan kerangka komputasi 

yang didasarkan pada teori himpunan forward chaining, aturan forward 

chaining berbentuk IF-THEN, dan penalaran forward chaining. Forward 

chaining merupakan metode inferensi untuk aturan yang direpresentasikan 

dalam bentuk IF – THEN, dimana output (konsekuen). Fungsi keanggotaan 

Singleton yaitu fungsi keanggotaan yang memiliki derajat keanggotaan 1 

pada suatu nilai crisp tunggal dan 0 pada nilai crisp yang lain.  

Tahapan-tahapan sebagai berikut: 

1) Pembentukan Forward chaining 

Pada tahapan ini variabel input (crisp) dari sistem forward 

chaining ditransfer ke dalam himpunan forward chaining untuk dapat 

digunakan dalam perhitungan nilai kebenaran dari premis pada setiap 

aturan dalam basis pengetahuan. Dengan demikian tahap ini 

mengambil nilai-nilai crisp dan menentukan derajat di mana nilai-nilai 

tersebut menjadi anggota dari setiap himpunan forward chaining yang 

sesuai. 
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2) Aplikasi fungsi implikasi  

Tiap-tiap aturan (proposisi) pada basis pengetahuan forward 

chaining akan berhubungan dengan suatu relasi forward chaining. 

Bentuk umum dari aturan yang digunakan dalam fungsi implikasi 

adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4.1 Tabel Gejala dan Jenis Penyakit 

Kode Gejala P001 P002 P003 P004 

G001 

Terdapat bintik putih pada 

sekujur tubuh, kulit, sirip 

dan insang 

* 

   

G002 Gerakan lele sangat lemah 

* * * 

 

G003 

Lele selalu mengambang 

dipermukaan air 

* * * 

 

G004 

Muncul bisul-bisul kecil 

berwarna merah 

 

* 

  

G005 

Kumis lele menjadi 

keriting 

  

* 

 

G006 Kurus 

   

* 

G007 Makan tidak sesuai ukuran 

   

* 

G008 

Perut bengkak berwarna 

merah 

   

* 

G009 Menular 

* 

   

G010 Tidak Menular 

   

* 

G011 Disebabkan parasit 

* 

   

G012 

Disebabkan baktery 

pseudomonas / aeromonas 

 

* 

  

G013 

Penyakit karena pola 

makan 

   

* 

G014 

kulit kesat dan 

timbulpendarahan 

   

* 

G015 menurun nya nafsu makan 

* * * * 
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Keterangan : P001 : Bintik putih 

P002 : Karat 

P003 : Kumis Keriting 

P004 : Busung kembung 

Dari tabel 4.1 dapat dibuat kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang di 

representasikan dalam bentuk penyajian seperti pada tabel : 

 

Tabel 4.2 Tabel Aturan 

ATURAN KETERANGAN 

Aturan 1 IF G001 AND G002 AND G003 AND G009 AND G011 AND G015 THEN P001 

Aturan 2 If G002 AND G003 AND G004 AND G012 AND G015 THEN P002 

Aturan 3 If G002 AND G003 AND G005 AND G015 THEN P003 

Aturan 4 If G006 AND G007 AND G008 AND G010 AND G013 AND G014 AND G015 

THEN P004 

 

Alur inferensi yang digunakan untuk melakukan diagnosa penyakit adalah 

pelacakan ke depan (Forward Chaining). Data yang digunakan dalam inferensi 

diperoleh dari para peternak dan admin akan memproses gejala yang dihadapi 

oleh peternak menggunakan sistem yang ada. 

 Sekali melakukan diagnosa, sistem akan memberikan pilihan gejala yang 

timbul. Inputan harus sesuai dengan gejala yang diberikan oleh seorang pakar 

tersebut, apabila inputan tidak sesuai dengan data yang sudah ada maka sistem 

tidak bisa memproses deteksi penyakit lele tersebut, karena gejala – gejala 

tersebut sudah sesuai dengan jenis penyakit yang sudah ada,  misalnya gejala yang 

timbul adalah gejala dengan kode G001,gejala dengan kode G002 dan gejala 
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dengan kode G003, maka sistem akan menyimpulkan kemungkinan yang diderita 

lele adalah penyakit bintik putih. Selain kesimpulan penyakit apa yang di derita 

sistem juga akan keterangan mengenai pengobatan dan pengendaliannya beserta 

ada catatan untuk melakukan pengobatan. 

 

4.9.  Pohon Keputusan  

Diagram pohon keputusan merupakan suatu rancangan yang 

digunakan untuk membangun sebuah sistem pakar, Di dalam diagram pohon 

keputusan tersebut akan dicari solusi hasil akhir dari setiap pemeriksaan. 

Diagram pohon keputusan akan mempermudah untuk menyusun basis 

pengetahuan dan aturan serta menentukan faktor kepastian dari setiap 

pelaksanaan identifikasi gejala pada infeksi penyakit pada lele . Berikut ini 

adalah perancangan pohon keputusan (decision tree) untuk sistem pakar 

diagnosa penyakit pada ikan lele dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

gambar 4.1 berikut : 
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P001 P002 P003 P004

G002

G003

G009

G011

G015

G001

G004

G012

G005
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G008

G010

G013

G014

Gambar 4.1 Pohon Keputusan Deteksi Penyakit Pada Lele 

 

 


