
 
 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Metodologi penelitian merupakan langkah-langkah sistematis yang akan 

dilakukan dalam sebuah penelitian untuk menyelesaikan masalah dalam 

penelitian. Tahapan penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut. 

 

Gambar 3. 1 Flowchart Metodologi Penelitian 
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3.1 Perumusan Masalah 

  Merumuskan masalah tentang sistem kesesuaian lahan. Bagaimana 

mengimplementasikan Fuzzy-AHP untuk menentuan jenis tanaman pangan yang 

sesuai berdasarkan kondisi lahan tertentu. 

3.2 Pengumpulan Data 

  Pada tahapan ini dilakukan pengumpulan data tentang pemilihan jenis 

tanaman pangan. Data ini terdiri dari 2 kelompok yaitu data jenis tanaman dan 

kriteria kondisi tanah yang akan di jadikan penilaian.  

 Proses pengumpulan data dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu: 

a. Studi Pustaka 

 Studi pustaka merupakan salah satu tahap yang dilakukan dengan cara 

mencari referensi-referensi yang berhubungan dengan pembuatan analisa dan 

perancangan sistem. Referensi dapat berupa buku, jurnal, ataupun browsing di 

internet mengenai penelitian ilmiah yang pernah dilakukan sebelumnya atau 

segala permasalahan yang akan dibahas. Data yang dibutuhkan berupa kriteria 

dalam menentukan kesesuaian lahan tanaman pangan. 

b. Wawancara  

 Teknik wawancara yang digunakan pada penelitian ini yaitu wawancara 

personal. Proses wawancara dilakukan kepada bagian Peneliti di Balai Pengkajian 

Teknologi Pertanian Riau (BPTP Riau) yaitu dengan pak Usman selaku Ketua 

Peneliti. Wawancara yang dilakukan tentang penentuan bobot 12 kriteria lahan 

yang telah ditentukan serta bobot subkriteria masing-masing alternatif. Hasil 

wawancara selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C. 

3.3  Analisa Sistem  

  Tahapan ini adalah tahapan pengembangan sistem dengan 

mengimplementasikan metode pada kasus menjadi suatu sistem kesatuan. 

Beberapa tahapan analisa yang dilakukan: 

3.3.1 Analisa Kebutuhan Data 

  Analisa kebutuhan data adalah menganalisa data apa saja yang diperlukan 

dalam memproses evaluasi yang akan dilakukan oleh sistem. Berdasarkan 
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kebutuhan data yang didapat, data tersebut digunakan sebagai bagian dari proses 

evaluasi.  

 Pada analisa kebutuhan data, ada dua langkah yang dilakukan yaitu: 

a. Menentukan data kriteria lahan 

 Untuk menentukan data kesesuaian lahan dengan tanaman yang akan 

ditanami, peneliti memperoleh data dari Pusat Penelitan Tanah (1983, dikutip 

oleh Hardjowigeno, 2015)  tentang beberapa faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan tanaman adalah sebagai berikut: 

 Tabel 3. 1 Kriteria Lahan yang Digunakan  
No. Kriteria Simbol 

1. Temperatur (0C) K1 

2. Curah Hujan (mm/tahun) K2 

3. Drainase K3 

4. Tekstur K4 

5. Kedalaman Efektif (cm) K5 

6. Ketebalan gambut (cm)      K6 

7. pH tanah K7 

8. Lereng (%) K8 

9. Banjir K9 

10.  Batu-Batu  DiPermukaan (%) K10 

11. Ketinggian Tempat (m dpl) K11 

12. Kelembaban (%) K12 

 

b. Menentukan data bobot kriteria 

 Data bobot kriteria ditentukan oleh pakar tim peneliti Balai Pengkajian 

Teknologi Pertanian (BPTP) Riau. Bobot kriteria ini digunakan untuk 

penentuan nilai bobot dari kriteria atau nilai intensitas kepentingan kriteria 

yang dimiliki lahan.  

 Nilai intensitas kepentingan yang digunakan antara nilai 1-9, yaitu: 

a. 1 – 3 : Kurang Penting 

b. 4 – 6 : Penting 

c. 7 – 9 : Sangat Penting 
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 Berikut merupakan Tabel nilai intensitas kepentingan untuk Kriteria yang 

diperoleh. 

Tabel 3. 2 Nilai Intensitas Kepentingan Kriteria 

No. Kriteria Nilai 

1. Temperatur (0C) 7 

2. Curah Hujan (mm/tahun) 9 

3. Drainase 9 

4. Tekstur 7 

5. Kedalaman Efektif (cm) 5 

6. Ketebalan gambut (cm)      4 

7. pH tanah 8 

8. Lereng (%) 5 

9. Banjir 6 

10.  Batu-Batu   

DiPermukaan (%) 

4 

11. Ketinggian Tempat (m dpl) 5 

12. Kelembaban (%) 8 

 Untuk nilai intensitas kepentingan subkriteria masing-masing alternatif 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran A. 

3.3.2  Analisa Metode 

 Ini adalah tahapan bagaimana proses-proses metode diimplementasikan. 

Pada kasus ini akan dilakukan proses perhitungan nilai-nilai yang digunakan 

untuk evaluasi dengan metode fuzzy AHP. Perhitungan nilai-nilai yang digunakan 

berdasarkan penilaian terhadap kriteria.  

 Membuat analisa terhadap model F-AHP yang diterapkan dalam penentuan 

jenis tanaman pangan. Analisa ini menjelaskan tahapan proses yang terjadi dalam 

penentuan alternatif atau jenis tanaman pangan secara optimal. Adapun tahapan 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Mendefenisikan dan menguraikan masalah yaitu faktor-faktor yang 

menjadi prioritas dalam menentukan kesesuaian lahan bagi tanaman 

pangan. 
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2. Pembuatan hirarki. Untuk kriteria penentuan jenis tanaman pangan sesuai 

kondisi lahan diambil 12 kriteria yaitu temperatur, curah hujan, drainase, 

tekstur, kedalaman efektif, ketebalan gambut, pH tanah, lereng, banjir, 

batu-batu dipermukaan, ketinggian tempat dan kelembaban. Seperti pada 

Gambar 2.1. 

3. Menyusun matriks perbandingan berpasangan tiap data pada setiap level 

kriteria. Dengan skala perbandingan seperti pada Tabel 2.1 

4. Menghitung vektor prioritas elemen-elemen pada tiap kriteria dalam 

hirarki. Perhitungan vektor prioritas dilakukan dengan menggunakan 

vektor eigen. Nilai eigen didapat dengan menjumlahkan hasil dari 

perkalian nilai bobot prioritas dengan nilai jumlah kolom tiap kolom. 

5. Menghitung nilai eigen maksimum (λmaks), menggunakan Persamaan (2.1) 

dan (2.2). 

6. Melakukan uji konsistensi pada setiap matriks perbandingan berpasangan. 

c. Menghitung CI sesuai dengan persamaan (2.3) 

d. Menghitung CR sesuai persamaan (2.4). jika CR ≤1,0% maka 

matriks tersebut konsisten. 

7. Pengambilan keputusan 

c. Menghitung rata-rata geometrik untuk setiap kriteria. 

d. Hasil perhitungan tiap kriteria dari seluruh hirarki kemudian dibuat 

perbandingan berpasangan lagi yang diperoleh dari hasil 

perhitungan pembulatan rata-rata geometrik. 

8. Mengubah bobot penilaian perbandingan berpasangan ke dalam bilangan 

tringular fuzzy. Sesuai Persamaan (2.6). 

9. Dari matriks tersebut ditentukan nilai fuzzy syntethic extent untuk tiap-tiap 

kriteia. Menggunakan Persamaan (2.8). 

10. Membandingkan nilai fuzzy syntethic extent. Menggunakan Persamaan (2.9) 

11. Perhitungan normalitas vektor bobot dan nilai minimum. Dengan Persamaan 

(2.12) (2.13). 
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 Hasil akhir (output) yang diharapkan adalah sistem dapat memberikan 

rekomendasi alternatif tanaman tanaman pangan seperti padi, jagung dan kedelai 

berdasarkan kriteria yang di input-kan. 

3.3.3  Analisa Perancangan 

 Adapun analisa perancangan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Flowchart Sistem 

Pada perancangan flowchart akan dijelaskan alur sistem yang akan 

dibangun. Flowchart berisi inputan dan proses yang dilakukan oelh setiap 

pengguna sistem. 

2. Analisa Fungsional Dialog (DFD) 

Menganalisa struktur menu sistem dengan bantuan pemodelan Data Flow 

Diagram (DFD). 

3. Analisa Fungsional data (ERD) 

Pada tahap ini dilakukan analisa terhadap data yang dibutuhkan dalam 

pembuatan sistem agar sistem dapat berjalan sesuai harapan yang 

dimodelkan ke dalam ERD. Data tersebut adalah data jenis tanaman dan 

data kriteria lahan. 

 Dengan adanya analisa sistem, dapat diketahui kebutuhan sistem dengan 

meneliti darimana data berasal, bagaimana aliran data dalam sistem, bagaimana 

operasi sistem yang ada dan hasilnya. 

3.4 Perancangan Sistem 

Tahapan perancangan adalah metode yang akan digunakan untuk merancang 

sistem yang telah dianalisa dengan tujuan dapat memberikan kemudahan dan 

menyederhanakan suatu proses dalam merancang aliran data, model dan 

merancang sistem. Tahapan perancangan sistem adalah dengan membuat rincian 

sistem penentuan jenis tanaman dari subsistem basis data dan dialog. 

a. Tahapan perancangan subsistem basis data yaitu merancang tabel basis 

data yang akan digunakan. 

b. Tahapan perancangan subsistem dialog adalah merancang tampilan 

struktur menu dan rancangan antar muka sistem (interface). 
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3.5 Implementasi dan Pengujian 

  Implementasi dan pengujian merupakan tahapan pembuatan sistem 

penentuan jenis tanaman dan pengujian kelayakan sistem. Apakah sistem yang 

dibuat sudah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak.  

3.5.1 Implementasi 

  Pada proses implementasi ini akan dilakukan pembuatan modul-modul 

yang telah dirancang dalam tahapan perencanaan ke dalam bahasa pemrograman. 

Pada proses implementasi pengembangan sistem ini dibutuhkan perangkat 

pendukung baik itu perangkat lunak (software) maupun perangkat keras 

(hardware). Adapun perangkat-perangkat tersebut adalah sebagai berikut: 

  Memory   : 2 GB 

 Sistem Operasi  : windows 7 

 Bahasa pemrograman : PHP 

 DBMS   : MySQL 

 Tools    : Notepad++ 

 Web Browser  : Mozilla Firefox 

 Langkah-langkah implementasi terhadap sistem yang dirancang adalah: 

1. Input kriteria dan alternatif penilaian penentuan jenis tanaman pangan. 

2. Input data nilai kepentingan kriteria dan alternatif penentuan jenis tanaman 

pangan. 

3. Perhitungan perbandingan matriks berpasangan antar kriteria, dan alternatif 

dengan AHP dan F-AHP. 

4. Perhitungan nilai sisntesis kriteria. 

5. Perhitungan nilai vektor kriteria. 

6. Perhitungan bobot vektor F-AHP kriteria. 

7. Perhitungan bobot prioritas lokal (kriteria) dan global (bobot alternatif 

terhadap kriteria) 

8. Hasil keputusan rekomendasi penentuan jenis tanaman pangan (padi, jagung 

dan kedelai). 
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3.5.2 Pengujian Sistem 

 Pengujian merupakan tahap dimana aplikasi akan dijalankan. Pengujian 

sistem dilakukan dengan 2 cara yaitu pengujian menggunakan Black Box dan 

pengujian UAT. 

a. Pengujian Black Box 

Pada tahap ini pengujian diperlukan untuk menjadi ukuran bahwa sistem 

dapat dijalankan sesuai yang diharapkan atau tidak. Pengujian dilakukan 

untuk mengetahui kesalahan atau error dalam proses coding maupun dalam 

menghasilkan output sehingga bisa diperbaiki jika terdapat kesalahan. 

Pengujian sistem dilakukan dengan menggunakan tabel pengujian F-AHP 

yaitu menginputkan kriteria penilaian jenis tanaman pada masing-masing 

tanaman pada tiap pengujiannya dalam bentuk tabel. Pengujian sistem 

dilakukan dengan pengujian Blackbox, pengujian ini berfokus pada 

keperluan fungsional dari perangkat lunak. 

b. User Acceptance Test 

Pengujian ini dilakuan dengan menggunakan angket yang akan di isi oleh 

responden pakar Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Riau. 

Pengujian ini bertujuan untuk mendapatkan persentase hasil kecocokan 

lahan sistem dengan pakar peneliti. Pengujian UAT dilakukan dengan 

menggunakan Persamaan (2.14) sampai (2.17). 

3.6 Kesimpulan dan Saran 

 Setelah sistem ini selesai dibangun, maka tahap selanjutnya adalah 

penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan berisi penjelasan mengenai 

hubungan antara metode yang digunakan dan hasil dari analisa dan perancangan 

sistem, apakah sudah sesuai dengan tujuan atau tidak. Pada tahap ini akan 

diberikan hasil akhir dalam pembuatan sistem penentuan jenis tanaman 

berdasarkan kondisi lahan dengan metode fuzzy AHP.  

 Jadi, dengan penelitian ini diharapkan dapat membangun sebuah sistem 

yang mempunyai kemampuan untuk menganalisa dalam penentuan jenis tanaman 

pangan berdasarkan kondisi lahan menggunakan fuzzy AHP. 


