
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi  penelitian merupakan tahapan-tahapan yang akan dilakukan

dalam pelaksanaan penelitian  sebagai  pedoman agar  hasil  yang dicapai  sesuai

dengan tujuan yang diinginkan. Adapun metodologi penelitian dalam Tugas Akhir

ini dapat dilihat pada Gambar 3.1 dibawah ini:

Gambar 3.1 Tahapan Penelitian

3.1 Pendahuluan

Tahapan awal penelitian yang dilakukan adalah menemukan permasalahan

apa yang akan diteliti.  Pada tahap pendahuluan, dilakukan pencarian informasi

untuk  menemukan  topik  permasalahan.  Pencarian  informasi  ini  dimulai  dari

membaca penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya atau masalah

yang berkaitan dengan penelitian yang akan dikerjakan oleh  peneliti  nantinya.

Pada  tahap  ini  dilakukan  dengan  cara  mencari  referensi-referensi  dari  buku,

internet ataupun jurnal yang ada. Hal ini berguna untuk mendapatkan dasar-dasar

referensi yang kuat dalam menerapkan suatu metode yang akan digunakan dalam

pembuatan Tugas Akhir ini.



3.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan  dari  informasi  yang  didapat  pada  penelitian  yang  pernah

dilakukan  sebelumnya,  maka  didapat  suatu  rumusan  permasalahan  yaitu

Perbandingan Akurasi Metode  Case based Reasoning  (CBR)-  Simple Matching

Coefficient (SMC) dan  Case based Reasoning  (CBR)- Jaccard Coefficient  untuk

Mendiagnosa Penyakit Tanaman Padi.

3.3 Studi Literatur

Pada tahap studi literatur ini dilakukan untuk memperoleh pengetahuan,

teori  dan  konsep  yang  akan  membantu  dalam  penelitian  dengan  kasus  yang

diangkat  pada  tugas  akhir  ini.  Studi  literatur  dilakukan dengan cara  membaca

buku, artikel dan jurnal-jurnal yang menunjang dalam tugas akhir  ini  sehingga

dapat  memudahkan  penyelesaian  permasalahan  yang  ada.  Adapun  tahap  studi

litelatur ini meliputi antara lain seperti mencari defenisi dari sistem pakar, konsep

dasar sistem pakar, penerapan metode BR-SMC, CBR-JC dan penyakit tanaman

padi.

3.4 Pengumpulan Data

Pada  tahap  ini  dilakukan  pengumpulan  data  yang  berkaitan  dengan

penyakit  pada tanaman padi.  Proses pengumpulan data  dilakukan dengan cara,

yaitu:

3.4.1 Observasi

Penelitian  ini  dilakukan  di  Laboratorium  Pengamat  Hama  Penyakit

(LPHP)  yang  berada  di  UPT Perlindungan  Tanaman  Pangan  dan  Holtikultura

Provinsi  Riau.  Observasi  ini  dilakukan  untuk  mengumpulkan  dan  mengamati

data-data diagnosa penyakit tanaman padi yang telah ada sebelumnya.

3.4.2 Wawancara

     Wawancara yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan data-data yang

berkaitan langsung dengan penyakit pada tanaman padi. Wawancara ini dilakukan

secara langsung dengan Kepala Laboratorium Pengamat Hama Penyakit (LPHP)

Provinsi Riau Bapak Nasrun,SP sebagai pakar penyakit tanaman padi.
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3.5 Analisa Sistem

Pada tahap ini dilakukan analisa kebutuhan data dan permasalahan yang

telah  dirumuskan,  kemudian  merancang  sebuah  sistem  untuk  menjawab

permasalahan dan kendala yang ada. Adapun analisa yang dilakukan yaitu:

3.5.1 Analisa Sistem Lama

Analisa pada sistem lama dilakukan untuk mengetahui  tahapan-tahapan

proses yang terjadi pada kasus yang sedang diteliti guna mendapatkan gambaran

sistem baru yang adan dibangun. Pada sistem lama untuk mengetahui serangan

hama penyakit yang terjadi pada tanaman padi  dilakukan dengan cara menemui

secara langsung petugas lapangan (POPT). Sedangkan untuk memastikan dugaan

serangan  penyakit  untuk  mendapatkan  solusi  pengendalian  perlu  dilakukan

diagnosa  laboratorium  oleh  pakar  yang  bersangkutan.  Namun  proses  tersebut

membutuhkan biaya dan memerlukan waktu yang cukup lama. 

3.5.2 Analisa Sistem Baru

Analisa  pada  sistem baru  meliputi  tahapan sistem yang akan  dibangun

dengan menerapkan perbandingan akurasi  metode  case based reasoning (CBR)-

simple  matching  coefficient  (SMC)  dan  case  based  reasoning (CBR)-jaccard

coefficient  (JC) untuk mediagnosa penyakit  pada tanaman padi.  Analisa sistem

baru ini meliputi:

1. Analisa Kebutuhan Data

Kebutuhan  data  meliputi  data-data  yang dibutuhkan untuk  membangun

sistem pakar diagnosa penyakit tanaman padi.

2. Analisa Basis Pengetahuan

Pembuatan basis pengetahuan diambil dari kasus lama yang berupa data

hasil diagnosa penyakit tanaman padi yang meliputi data penyakit,  data

gejala, dan solusi pengendalian. Data-data kasus tersebut bersumber dari

pakar yang bersangkutan.

3. Analisa Mesin Inferensi

Analisa  pembuatan  sistem  menggunakan  pendekatan  Case-Based

Reasoning  (CBR)- Simple Matching Coefficient  (SMC) dan  Case-Based

Reasoning  (CBR)-  Jaccard Coefficient  (JC)  sebagai  metode yang akan

III-3



diterapkan pada mesin  inferensi forward chaining.  Algoritma  Similarity

Simple  Matching  Coefficient  dan Jaccard  Coefficient  adalah  metode

perhitungan similaritas yang digunakan untuk menghitung nilai kemiripan

(similar) kasus pada proses retrieve CBR. Tahapan proses diagnosa yang

dilakukan dengan kedua metode diatas dapat dilihat dibawah ini.

a. Case-based reasoning (CBR)- Simple matching coefficient (SMC)

Proses diagnosa dengan metode CBR dilakukan untuk mendapatkan solusi

hasil diagnosa penyakit dengan menggunakan kembali solusi pada kasus

lama.  Gejala  pada  kasus  baru  akan  diproses  dengan  metode  CBR dan

similarity SMC  untuk  mendapatkan  nilai  kemiripan  kasus.  Rumus

perhitungan metode SMC dapat dilihat pada tabel persamaan (2.1). Hasil

diagnosa pada tahap retrieve CBR akan di-reuse dimana solusi pada kasus

lama akan digunakan kembali pada kasus baru. Sistem akan melakukan

pengecekan  terhadap  nilai  similaritas  kasus  untuk  menentukan  apakah

kasus baru tersebut akan dilakukan perbaikan atau tidak berdasarkan nilai

treshold  yang  telah  ditentukan.  Setelah  proses  revisi  selesai  maka

dilakukan  proses  retain  oleh  pakar  kedalam  basis  pengetahuan  kasus.

Tahapan dari proses CBR-SMC dapat dilihat pada gambar 3.2 berikut ini.
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 Gambar 3.2 Flowchart CBR-SMC

b. Case-based reasoning (CBR)- Jaccard coefficient (JC)

Proses diagnosa dengan metode CBR dan  similarity Jaccard coefficient

dapat dilihat pada gambar 3.3 dibawah ini.

Gambar 3.3 Flowchart CBR-JC
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4. Analisa Fungsional Sistem

Untuk melengkapi  komponen sistem dilakukan analisa  mengungunakan

Data Flow Diagram (DFD) dan Entity Relationship Diagram (ERD).

3.6 Perancangan Sistem

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka dapat diketahui apa saja

yang manjadi  input sistem,  output sistem, metode yang digunakan sistem, serta

interface  (antarmuka)  yang akan dibuat,  sehingga sistem yang dibuat  nantinya

sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan.  Pada  tahap  perancangan  sistem ini  akan

dibagi menjadi beberapa tahapan yaitu:

3.6.1 Perancangan Basis Data

Tahapan  Perancangan  basis  data  dilakukan  setelah  tahap  analisa  telah

dilakukan,  maka  tahap  selanjutnya  adalah  perancangan  basis  data  yang  akan

dilakukan  untuk  melengkapi  komponen  sistem.  Perancangan  basis  data  ini

dibangun dengan menggunakan MySQL sebagai penyimpanan.

3.6.2 Perancangan Struktur Menu

Perancangan  struktur  menu  diperlukan  untuk  memberikan  gambaran

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

3.6.3 Perancangan Antarmuka (Interface)

Perancangan antarmuka diperlukan untuk memberikan gambaran terhadap

tampilan  dan  fitur  pada  sistem yang  akan  dibangun,  sehingga  nantinya  dapat

mempermudah  komunikasi  antara  pengguna  dengan  sistem,  perancangan  yang

akan dibuat menggunakan bahasa pemrograman (pseudocode) dengan tools Php

Strom dengan bahasa pemrograman PHP.

3.7 Implementasi

Tahap  implementasi  dilakukan  setelah  tahap  analisa  dan  perancangan

sistem selesai. Pada tahap ini akan menjelaskan tentang penerapan sistem yang

telah  dianalisa  dan  dirancang  sebelumnya  dimana  sistem  akan  diioperasikan.

Untuk mengimplementasikan sistem, dibutuhkan beberapa alat pendukung dengan

spesifikasi sebagai berikut:

1. Perangkat keras yang digunakan sebagai berikut :

Prosessor : Intel® Celeron(R) CPU N2840 @ 2.16GHz × 2
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Memori (RAM) : 2 GB

Harddisk : 500GB

2. Perangkat lunak yang digunakan untuk pembuatan sistem:

Sistem Operasi : Ubuntu 16.04 LTS

Bahasa Pemrograman: PHP

Database : MySQL

3.8 Pengujian

Pengujian merupakan tahapan dimana aplikasi akan dijalankan, tahap ini

dilakukan untuk mengetahui apakah sistem berjalan sesuai dengan tujuan yang

dicapai.  Tahap  pengujian  terhadap  perangkat  lunak  menggunakan  metode

pengujian sebagai berikut:

3.8.1 Pengujian White Box

Pengujian White Box dilakukan untuk melihat kode-kode program yang

ada, dan  menganalisis  apakah  ada  kesalahan  atau  tidak.  Pada pengujian ini

dilakukan pengujian terhadap alur logika berdasarkan metode yang digunakan.

3.8.2 Pengujian Confusion Matrix

Confusion  Matrix  digunakan  untuk  mendapatkan  nilai  akurasi  metode

dalam melakukan diagnosa penyakit tanaman padi.

3.8.3 Pengujian User Acceptance Test  (UAT)

User  Acceptance  Test  (UAT)  ditujukan  kepada  petani  dan  pakar  yang

digunakan untuk mengetahui apakah sistem yang dibangun dapat membantu user

dalam melakukan konsultasi.

3.9 Kesimpulan dan Saran

Tahapan akhir  dari  penelitian adalah penarikan kesimpulan berdasarkan

hasil pengujian yang telah dilakukan untuk mengetahui apakah sistem yang telah

diimplementasikan dapat beroperasi dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang

diinginkan  serta  memberikan  saran-saran  kepada  pembaca  serta  untuk

menyempurnakan dan mengembangkan penelitian selanjutnya.
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