
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN  

3.1 Kerangka Penelitian  

Kerangka berpikir dalam penelitian ini terdiri dari beberapa fase yang dapat 

dilihat pada Gambar 3.1 dibawah ini. 
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Gambar 3.1 Kerangka Penelitian  
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3.2 Identifikasi Masalah 

Tahap awal dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi masalah yang yang 

terjadi pada pembudidaya ikan. Permasalahan yang terjadi adalah berkurangnya 

tingkat kesegaran pada ikan sehingga berpengaruh pada hasil produksi serta 

penjualannya semakin menurun. Hal ini tidak akan terjadi apabila pembudidaya 

ikan patin mempunyai pengetahuan tentang cara menjaga kesegaran ikan. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data, yang mana datanya merupakan data primer yang 

merupakan berasal langsung dari penjual ikan patin tersebut yaitu saudara 

Kusuma yang berjualan dipasar tradisional digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

3.3.1 Studi Literatur 

Studi literatur adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara  mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan 

yang ditemukan. Referensi ini dapat dicari dari buku, jurnal, artikel laporan 

penelitian, dan situs-situs di internet. Tujuannya adalah untuk memperkuat 

permasalahan serta sebagai dasar teori dalam melakukan studi dan juga menjadi 

dasar untuk melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, studi literatur dilakukan 

dengan cara mempelajari dokumen/referensi yang terkait dengan permasalahan 

yang dibahas, yaitu tentang identifikasi kesegaran ikan patin dengan 

menggunakan metode LVQ. 

 

3.3.2 Data Primer 

Data primer adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mengambil sampel dari beberapa ikan secara langsung. Jenis ikan 

yang akan di ambil adalah diambil secara acak sebanyak 4 jenis ikan dengan cara 

mengambil fhoto dari ikan tersebut selama lebih kurang 3 sampai 4 hari secara 

berturut-turut. Serta mengambil poto bagian-bagian yang mampu  memberikan 

informasi yang dibutuhkan dalam merancang dan membangun aplikasi jaringan 

saraf tiruan yang akan dibuat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan studi 
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langsung atau praktek secara langsung dalam menentukan perubahan yang terjadi 

pada mata ikan tersebut. Sasaran dari isi studi langsung yaitu untuk memperoleh 

informasi tentang data-data mata ikan yang dibutuhkan untuk nilai masukan 

didalam aplikasi. 

 

3.4 Analisa Sistem 

Setelah melakukan pengumpulan data dari wawancara dan studi literatur 

maka tahapan selanjutnya adalah analisa sistem yang akan dibuat. Analisa sistem 

melakukan pembahasan tentang proses yang berkaitan dengan sistem yang akan 

digunakan dalam penelitian ini. Dalam hal ini analisa sistem berkaitan dengan 

identifikasi kesegaran ikan berdasarkan warna mata  

3.4.1 Data Masukan 

Tahapan analisa sistem yang pertama adalah menentukan data masukan 

yang akan di inputkan kedalam sistem. Data masukan ini akan diinputkan 

kedalam sistem dan akan disimpan kedalam database. Data masukan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data ikan berdasarkan Warna mata 

3.4.1.1 Normalisasi Data 

Normalisasi data bertujuan untuk menyesuaikan data latih dan data uji 

sebelum dimasukkan ke dalam proses pelatihan. Setiap data dinormalisasikan 

sehingga berada pada kisaran range [1,0]. Pada perhitungan jarak euclidean, 

atribut berskala panjang dapat mempunyai pengaruh lebih besar dari pada atribut 

berskala pendek. Oleh karena itu, untuk mencegah hal tersebut perlu dilakukan 

normalisasi terhadap nilai atribut. 

3.4.2 Learning Vector Quantization (LVQ) 

Salah satu pengembangan variasi dari algoritma LVQ adalah Learning 

Vector Quantization (LVQ). LVQ memperhatikan dua vektor referensi terdekat 

dan terdapat nilai window. Adapun Tahapan LVQ untuk mendeteksi kasus Ikan 

adalah :  
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1. Inisialisasi piksel referensi Mencari nilai RGB pada piksel citra masukan 

(Red, Green, Blue), dimana program akan mencari nilai Red, Green, Blue 

pada piksel 30 x 300, setelah nilai RGB sudah ditentukan, maka selanjutnya.  

2. Mengurangi nilai piksel citra referensi dan nilai citra masukan, dimana nilai 

piksel citra referensi adalah Ref_red = 32, Ref_green = 33, Ref_blue = 32 

dikurangi nilai piksel citra masukan, yang menghasilkan nilai d_red, 

d_green, d_blue.  

3. Hasil selisi dari piksel citra referensi dan piksel citra masukan masing-

masing nilai d_red, d_green, d_blue di pangkatkan 2, setelah itu 

dijumlahkan nilai d_red, d_green, d_blue, dan terakhir diakarkan, dan 

menghasilkan nilai length.  

 

3.4.3 Data Keluaran 

Data keluaran adalah data yang dihasilkan dari data masukan yang diolah 

menggunakan metode Learning vector Quantization (LVQ). Hasil keluaran dari 

sistem ini adalah konsumen dapat mengidentifikasi kesegaran ikan berdasarkan 

warna mata berupa ikan segar, ikan kurang segar dan ikan tidak segar. 

 

3.5 Perancangan Sistem 

Perancangan sistem adalah suatu proses penggambaran bagaimana suatu 

sistem dibuat. Tujuan dari perancangan sistem adalah untuk memberikan 

gambaran yang  jelas terhadap rancang bangun yang akan dibuat dan memenuhi 

kebutuhan pengguna siatem sesuai dengan hasil analisa kebutuhan sistem 

sehingga sistem yang dibuat dapat mudah dipahami oleh pengguna sistem.  

 

3.6 Implementasi 

Tahap ini merupakan tahap setelah melakukan analisa dan perancangan 

pada metode Learning Vector Quantization (LVQ) yang digunakan pada kasus 

untuk menentukan jurusan siswa sekolah menengah atas, maka tahapan 

selanjutnya adalah pengimplementasikan analisa dan perangcangan tersebut 

dengan membangun suatu sistem Jaringan Syaraf Tiruan (JST). Sistem yang 
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dibuat harus benar-benar dapat menghasilkan tujuan yang ingin dicapai. Untuk 

mengimplementasikan sistem ini maka dibutuhkan perangkat pendukung untuk 

menjalankan sistem. Perangkat pendukung tersebut berupa perangkat lunak dan 

perangkat keras.  

Perangkat keras yang dibutuhkan antara lain yaitu: 

1. Processor : Intel Core i5 

2. RAM : 4 GB 

3. Harddisk : 1000 GB 

Perangkat lunak yang dibutuhkan adalah : 

1. Operating system : Windows 10 

2. Bahasa Pemograman : PHP 

3. DBMS : Rmatlab 2014a 

4. Browser : Google Chrome, Mozilla Firefox 

5. Tools : Matlab, XAMPP, notepad ++ 

3.7 Pengujian 

 Tahap pengujian sistem merupakan tahap yang dilakukan sebelum sistem 

diserahkan kepada pengguna. Tahap pengujian ini bertujuan untuk memastikan 

bahwa sistem telah sesuai dibuat  dengan kebutuhan dan harapan vendor/user. 

Pengujian ini dilakukan dengan tiga cara : 

1. Black Box adalah Metode ini berpusat pada fungsional perangkat lunak yang 

digunakan. Tujuan metode ini adalah menemukan kesalahan-kesalahan 

seperti : 

a. Fungsi-fungsi yang tidak sesuai, atau hilang. 

b. Kesalahan atau kekeliruan interface. 

c. Kesalahan performansi sistem. 

d. Kesalahan pengaksesan database atau struktur data yang digunakan. 

e. Kesalahan inisialisasi (proses mulai) atau terminasi (proses selesai/akhir). 

2. Pengujian Data Latih merupakan engujian yang dilakukan selanjutnya 

adalah pengujian berdasarkan jumlah data latih karena metode pelatihan 

Jaringan Syaraf Tiruan LVQ sangat dipengaruhi oleh pola-pola pelatihan. 


