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Questions 

Pertanyaan Wawancara 

1.  Apakah Saudara Azan dan Gery bersedia membantu saya untuk menapatkan 

data tentang Skripsi yang sedang saya buat ? 

2.  Apa Saudara Azan dan Gery bisa menjelaskan tentang penyakit pada ikan 

Cupang pada saya ? 

3.  Apakah Saudara Azan dan Gery pernah merawat ikan cupang yang terkena 

penyakit sebelumnya ? 

4.  Apakah Saudara Azan dan Gery mengetahui Gejala apa saja yang dimiliki oleh 

cupang yang terserang penyakit ? 

5.  Apa Saudara Azan dan Gery bisa sebutkan ada berapa saja jumlah penyakit pada 

ikan Cupang sesuai ilmu Saudara Azan dan Gery  ? 

6.  Menurut Saudara Azan dan Gery, apa masalah yang sering ditemui pada pemilik 

ikan cupang ketika ada salah satu cupang terserang penyakit ini ? 

7.  Apakah penyakit pada ikan Cupang ini dapat menular kepada cupang lainnya ? 

8.  Apakah penyakit pada ikan Cupang ini memiliki ciri khusus ? 

9.  Apa bisa Saudara Azan dan Gery Jelaskan 2 saja, ciri khusus pada penyakit pada 

ikan Cupang seperti pada penyakit White Spot ? 

10. Apakah saya bisa mendapatkan data tentang penyakit pada ikan Cupang 

beserta Solusinya ? 



 

 

Questions 

Pertanyaan Wawancara 

1.  Apakah Saudara Azan dan Gery bersedia membantu saya untuk menapatkan 

data tentang Skripsi yang sedang saya buat ? 

Jawab : Bersedia 

2.  Apa Saudara Azan dan Gery bisa menjelaskan tentang penyakit pada ikan 

Cupang pada saya ? 

Jawab : Bisa, salah satunya Dropsy (Sisik Nanas), dimana Penyakit ini adalah 

penyakit ikan paling menular. Perut ikan yang terkena penyakit ini akan 

membengkak karena tidak bisa buang kotoran. Pada kondisi ekstrem, 

pembengkakan akan menyerupai ikan buntal. Selain itu sisik mulai mengembang 

seperti kulit nanas. Itu sebabnya penyakit ini dinamakan penyakit kulit nanas. 

3.  Apakah Saudara Azan dan Gery pernah merawat ikan cupang yang terkena 

penyakit sebelumnya ? 

Jawab : Pernah, Ketika membeli ikan cupang dari luar daerah. 

4.  Apakah Saudara Azan dan Gery bisa menjelaskan Gejala apa saja yang dimiliki 

oleh ikan cupang yang terserang penyakit ? 

Jawab : Bisa, salah satunya memiliki ciri sirip ikan cupang mulai kuncup, serta 

sobek dan rontok. 

5.  Apa Saudara Azan dan Gery bisa sebutkan ada berapa saja jumlah penyakit pada 

ikan Cupang sesuai ilmu Saudara Azan dan Gery  ? 

Jawab : 8 penyakit saja yang saya ketahui, salah satunya Dropsy(sisik nanas). 

6.  Menurut Saudara Azan dan Gery, apa masalah yang sering ditemui pada pemilik 

ikan cupang ketika ada salah satu cupang terserang penyakit ini ? 

Jawab : masalah nya ada pada ikan yang sakit tersebut karena penyakit pada ikan 

cupang berbeda-beda sehingga penanganannya juga berbeda-beda. 

7.  Apakah penyakit pada ikan Cupang ini dapat menular kepada cupang lainnya ? 

Jawab : iya bisa, salah satunya penyakit infeksi jamur. 

8.  Apakah penyakit pada ikan Cupang ini memiliki ciri khusus ? 

Jawab : iya, seperti sisik nanas, sisik pada badan ikan cupang mengembang/mekar 

lalu infeksi jamur warna pada sisik ikan memudar, dll. 



 

 

9.  Apa bisa Saudara Azan dan Gery Jelaskan 2 saja, ciri khusus pada penyakit ikan 

Cupang seperti penyakit White Spot ? 

Jawab : Mulai memudarnya warna sisik ikan lalu muncul bercak putih pada ikan 

10. Apakah saya bisa mendapatkan data tentang penyakit pada ikan Cupang 

beserta Solusinya ? 

Jawab : Bisa,  

 



 

 

 

 

INSTITUT SAINS DAN BISNIS ATMA LUHUR 

Jln . Jend.Sudirman – Selindung Lama Pangkal Pinang 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

 

BIODATA PENULIS SKRIPSI 

 

Pendadaran/Lulus Tanggal : 24 Agustus 2021 

Wisuda Tanggal : ................................... 

 

 

 

NIM : 1711500124 

Nama : M Andre Pratama 

Jenis Kelamin : Pria 

Tempat & Tanggal Lahir : Paangkalpinang, 30 April 1999 

Status : Belum Menikah 

Agama : Islam 

Program Studi : Teknik Informatika 

Pekerjaan : Freelance 

Alamat Rumah Asal : JL. Irian Kel. Gajah Mada Kec. Rangkui 

No Telp / HP  : 085758541874 

Nama Ayah : Zulkipli 

Nama Ibu : Purnawati 

Pekerjaan Ayah/Ibu : Buruh Harian & Ibu Rumah Tangga 

Alamat Orang Tua : JL. Irian Kel. Gajah Mada Kec. Rangkui 

Judul Skripsi : Rancang Bangun Aplikasi Diagnosa 

Penyakit            Ikan Cupang dengan Certainty Factor Berbasis Android 

 

Dosen Pembimbing : Yurindra, M.T. 

 

Pangkal Pinang, 9 September 2021 

Penulis 

 

(M Andre Pratama) 



 


