
BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi penelitian merupakan langkah demi langkah dalam 

penyusunan Tugas Akhir mulai dari proses pengumpulan data hingga kesimpulan 

Tugas Akhir. Untuk memudahkan dalam menjelaskan proses ini terlebih dahulu 

dibuat dalam bentuk flowchart. Berikut adalah flowchart metodologi penelitian. 
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3.1 Perumusan Masalah 

Tahap ini adalah tahap yang paling mendasar dalam penelitian ini yaitu 

merumuskan masalah tentang bagaimana membangun sebuah aplikasi pengujian 

mutu beras dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) 6128:2015 menggunakan 

Fuzzy Inference System (FIS) metode Mamdani. 

3.2 Pengumpulan Data 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data yang berhubungan dengan 

penelitian dan pembuatan sistem, yaitu dengan: 

1. Studi Pustaka 

Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan data atau informasi kasus, 

mencari dan menganalisis metode yang digunakan dalam menyelesaikan pokok 

permasalahan pada penelitian. Serta mendapatkan dasar rujukan yang kuat untuk 

penerapan metode dalam tugas akhir ini. Cara yang digunakan dalam studi 

pustaka ini adalah dengan mempelajari buku-buku, artikel dan jurnal nasional 

maupun internasional yang berhubungan dengan beras, syarat mutu beras, dan 

Fuzzy Inference System (FIS) metode Mamdani. 

2. Wawancara 

Wawancara yang digunakan pada penelitian ini yaitu wawancara personal. 

Proses wawancara dilakukan kepada Unit Bisnis Jasasma Perum Bulog Divisi 

Regional Riau dan Kepri di Pekanbaru Bapak Moh. Yakub. Wawancara yang 

dilakukan tentang standar mutu beras, mulai dari klasifikasinya, persyaratan 

mutunya, hingga pengujiannya. 

3.3 Analisa Sistem 

Pada tahap ini dilakukan analisa terhadap kebutuhan sistem yang akan 

dibangun. Dalam penelitian ini, data yang telah ditentukan dalam mengklasifikasi 

mutu beras akan dianalisa guna melengkapi dan memenuhi kebutuhan sistem.  

3.3.1 Analisa Sistem Lama 

Selama ini pelaku usaha swasta dan masyarakat petani di Riau masih 

dalam penilaian mutu beras pelaku usaha swasta dan masyarakat petani 
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melakukan penilaian dengan mengira-ngira mutu suatu sampel beras berdasarkan 

pengalaman dan tidak berdasarkan pada aspek-aspek penilaian berstandar 

nasional. Hal ini dapat menyebabkan penilaian yang kurang tepat dan tidak 

konsisten. 

3.3.2 Analisa Sistem Baru 

Pada analisa sistem baru ada beberapa tahapan yaitu, akuisi pengetahuan, 

representasi pengetahuan, dan pengembangan mesin inferensi. 

3.3.2.1 Akuisisi Pengetahuan 

Akuisisi pengetahuan merupakan tahap yang sangat penting sebagai awal 

dari pembuatan sistem pakar, pada tahapan ini diperlukan seorang pakar yang 

mengerti dan berpengalaman mengenai masalah yang akan diselesaikan. Banyak 

metode yang dapat dilakukan untuk melakukan akuisisi pengetahuan yaitu metode 

diskusi masalah, metode observasi, metode intuisi, metode analisa masalah dan 

metode deskripsi masalah. 

Teknik akuisisi pengetahuan dalam penelitian ini adalah dengan 

melakukan wawancara dengan pakar, membahas tentang parameter-parameter 

penentuan mutu beras berdasarkan SNI 6128-2015. Selain itu penelitian ini juga 

melakukan akuisisi pengetahuan dengan membaca buku-buku, dan jurnal terkait. 

3.3.2.2 Representasi Pengetahuan 

Tahapan ini adalah memasukan pengetahuan yang sudah diakuisisi ke 

dalam bahasa logika yang sederhana. Pada tahapan ini semua parameter yang 

berkaitan dengan penentuan mutu beras dimasukan sebagai input pada sistem ini 

yang nantinya setiap parameter akan saling berkaitan dan berpengaruh terhadap 

output sistem ini. Keseluruhan parameternya merupakan parameter fuzzy, 

representasi yang digunakan adalah berupa rule based dimana jumlah rule 

ditentukan berdasarkan akuisisi pengetahuan dan diskusi dengan pakar. 

3.3.2.3 Pengembangan Mesin Inferensi 

Dari proses akuisisi pengetahuan sebelumnya didapatkan hasil berupa 

fakta, informasi dan strategi penalaran untuk memecahkan permasalahan. 



III-4 

 

Selanjutnya fakta dan informasi yang telah diperoleh sebelumnya dirumuskan dan 

direpresentasikan dengan metode yang telah dipilih pada tahapan representasi 

pengetahuan sebelumnya. Pada sistem ini metode inferensi yang digunakan adalah 

Fuzzy Inference System (FIS) metode Mamdani. Secara umum terdapat empat 

tahapan untuk menentukan mutu beras berdasarkan data masukan/variabel input 

yang terdiri dari derajat sosoh, kadar air, beras kepala, butir patah, butir menir, 

butir merah, butir kuning/rusak, butir kapur, benda asing, butir gabah. Tahapan-

tahapan pada Fuzzy Inference System (FIS) metode Mamdani, yaitu: 

1. Fuzzifikasi 

Merupakan suatu proses untuk mengubah suatu masukan dari bentuk tegas 

(crisp) menjadi peubah fuzzy (variabel linguistik) yang biasanya disajikan dalam 

bentuk himpunan-himpunan fuzzy dengan fungsi keanggotaannya masing-masing.  

2. Penerapan Fungsi Implikasi 

Langkah kedua adalah mengambil nilai input yang telah difuzzifikasikan 

dan mengaplikasikannya ke dalam anteseden pada aturan-aturan fuzzy lalu 

diimplikasikan. Fungsi implikasi yang digunakan adalah Min. 

3. Agregasi atau Komposisi Aturan 

Langkah ketiga adalah agregasi yaitu proses penggabungan nilai keluaran 

dari semua aturan. Metode yang yang digunakan adalah metode Max (Maximum). 

4. Defuzzifikasi 

Langkah terakhir dari proses inferensi fuzzy adalah defuzzifikasi yang 

merubah nilai fuzzy dari komposisi aturan ke dalam sebuah bilangan crisp. Input 

dari proses defuzzifikasi adalah suatu himpunan fuzzy  yang diperoleh dari 

komposisi aturan-aturan fuzzy. 

3.3.3 Analisa Fungsional Sistem 

Tahapan ini adalah pembuatan flowchart sistem untuk menggambarkan 

alur kerja sistem dan Data Flow Diagram (DFD) untuk menggambarkan aliran 

data pada sistem. 
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3.3.4 Analisa Data Sistem 

Analisa data sistem dideskripsikan melalui Entity Relational Diagram 

(ERD). 

3.4 Perancangan Sistem 

Perancangan sistem merupakan pengembangan model sistem yang 

berpedoman pada analisa sistem. Tujuan dari perancangan sistem adalah 

pembuatan rincian dari analisa sisem sehingga sistem dapat dipahami oleh user 

yang akan menggunakannya. Ada beberapa tahapan dalam perancangan yaitu: 

3.4.1 Perancangan Basis Data 

Setelah menganalisa sistem yang akan dibuat, maka tahap selanjutnya 

adalah analisa dan perancangan basis data yang menggunakan Entity Relationship 

(ER) Diagram dilakukan untuk melengkapi komponen sistem. 

3.4.2 Perancangan Struktur Menu 

Rancangan struktur menu diperlukan untuk memberikan gambaran 

terhadap menu-menu atau fitur pada sistem yang akan dibangun. 

3.4.3 Perancangan Antar Muka (Interface) 

Untuk mempermudah komunikasi antara sistem dengan pengguna, maka 

perlu dirancang antar muka (interface). Dalam perancangan interface hal 

terpenting yang ditekankan adalah bagaimana menciptakan tampilan yang baik 

dan mudah dimengerti oleh pengguna. 

3.5 Implementasi dan pengujian  

Implementasi dan pengujian dalam penelitian ini merupakan bagian 

lanjutan dari pembangunan sistem yang merupakan langkah nyata dari tahapan 

sebelumnya hingga kemudian melalui tahap pengujian. 

3.5.1 Implementasi 

Lingkungan implementasi adalah lingkungan dimana aplikasi ini 

dikembangkan. Dalam pengimplementasiannya aplikasi ini membutuhkan 
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perangkat pendukung, seperti perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak 

(software) dengan spesifikasi sebagai berikut: 

1. Perangkat Keras (Hardware) 

Perangkat keras yang digunakan mempunyai spesifikasi sebagai berikut : 

Processor  : 1.30 GHz 

Memory  : 2 GB 

Harddisk  : 320 GB 

2. Perangkat Lunak (Software) 

Perangkat lunak yang digunakan adalah sebagai berikut : 

Sistem Operasi : Windows 7 

Bahasa Pemograman : PHP 

DBMS   : Database MySQL 

Browser  : Google Chrome dan Chromium 

3.5.2 Pengujian Sistem 

Pada tahap pengujian digunakan Black Box testing yang merupakan 

pendekatan pengujian dengan mempelajari input dan output yang diberikan. 

Untuk mendukung pengujian, ditambahkan lagi pengujian dengan User 

Acceptance Test (UAT), untuk mengetahui penerimaan pengguna terhadap 

aplikasi. Tahapan pengujian ini di lakukan dengan tujuan untuk menjamin aplikasi 

yang dibuat sesuai dengan hasil analisis dan perancangan serta menghasilkan satu 

kesimpulan apakah sistem tersebut sesuai dengan yang di harapkan. 

3.6 Kesimpulan dan Saran 

Tahapan kesimpulan dan saran merupakan akhir dari penelitian tugas akhir 

ini. Tahapan ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan pengujian yang 

telah dilakukan, apakah implementasi sistem yang telah dilakukan dapat 

beroperasi dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan serta 

memberikan saran-saran untuk menyempurnakan dan mengembangkan penelitian 

selanjutnya. 

 


