
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian dilakukan dengan melaksanakan tahapan demi tahapan yang 

berhubungan. Metode penelitian diuraikan ke dalam bentuk skema yang jelas, 

teratur dan sistematis. Berikut tahap-tahapan penelitian dapat dilihat Gambar 3.1. 

Perumusan Masalah

Pengumpulan Data

   -  Data didapat dari PT. Tusam Hutani Lestari, daerah Bener Meriah dengan

       Petak 33, 35 dan 38.

   -  Jumlah Variabel 5 : Umur, Diameter Pohon, Jumlah Pohon dalam 1 hektar (DKN), 

      Ketinggian Tempat (DPL) dan Kemiringan Tempat. 

Perancangan Sistem

- Database 

- Struktur Menu

- User Interface

   PENGUJIAN

Pengujian Sistem ( BlackBox )

Pengujian Metode

  -  Akurasi persamaan (2.19)

  -  Error dengan RMSE persamaan (2.20)

Kesimpulan dan Saran

  ANALISA

Analisa Fungsional Sistem
   -  DFD

  -  ERD

Implementasi Sistem
- PHP 7.1.11

- PhpStrom

Analisa Metode ERNN

PELATIHAN PENGUJIAN

Tentukan Hidden Layer, 

epoch dan toleransi Error

Data Input (Latih)

Inisialisasi Bobot dan Bias

Pembelajaran Forward

Persamaan (2.2) –      

Pembelajaran Backward

Persamaan (2.7) –       

Data Input (Uji)

Pembelajaran Forward

Persamaan (2.2) –      

Hasil Produksi

Denormalisasi

If epoch < max epoch

Atau error > max

Nilai Bobot V baru 

dan W baru

Nilai Produksi Getah Pinus

Normalisasi Data

 

Gambar 3.1 Tahapan Metodologi Penelitian 
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Penjelasan dari tahapan-tahapan penelitian pada Gambar 3.1 dapat dilihat 

pada penjelasan dibawah ini : 

3.1 Perumusan Masalah  

Pada tahapan perumusan masalah akan dirumuskan permasalahan yang 

akan dianggap sebagai penelitian dalam tugas akhir ini. Permasalahan – 

permasalahan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian tugas akhir ini 

didapatkan dari penelitian terkait pada pengamatan pendahuluan sebelumnya. 

Solusi yang didapatkan pada tahapan perumusan masalah ini yang akan menjadi 

judul penelitian Tugas Akhir ini “Bagaimana penerapan Jaringan Syaraf Tiruan 

Elman Recurrent Neural Network (JST-ERNN) untuk prediksi produksi getah pinus 

?”. 

3.2 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah tahapan-tahapan yang bertujuan dalam 

memperoleh data-data informasi yang berhubungan dengan penelitian Tugas Akhir 

ini. Pada tahapan pengumpulan data ini juga berguna untuk mengumpulkan semua 

kebutuhan data yang akan diproses nantinya menggunakan metode ERNN. Dimana 

penjelasan terhadap sumber data, periode data dan jumlah data yang akan 

digunakan seperti penjelasan di bawah : 

a. Data didapat dari laporan hasil produksi, laporan hasil Crusing dan peta 

top PT. TUSAM HUTANI LESTARI, data diambil di daerah Bener 

Meriah dengan petak 33, 35 dan 38. 

b. Variabel-variabel yang digunakan pada penelitian ini yaitu diameter 

pohon, umur, jumlah pohon dalam 1 hektar (DKN), ketinggian tempat 

(DPL) dan kemiringan tempat.  

c. Jumlah data terdiri dari 150 data. 

3.3 Normalisasi Data 

Normalisasi data adalah proses transformasi nilai menjadi kisaran 0 dan 1. 

Tujuan dari normalisasi data adalah untuk mendapatkan data dengan ukuran yang 

lebih kecil, mewakili data asli tanpa kehilangan karakteristiknya. Sebelum masuk 

dalam perhitungan metode ERNN, dilakukan normalisasi seluruh data 
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menggunakan Persamaan  (2.17). Penelitian ini melakukan pengujian data dengan 

3 kali percobaan yaitu data latih 90% dan 10% data uji, data latih sebesar 80% dan 

data uji 20%, data latih sebesar 70% dan data uji 30%. 

3.4 Analisa 

Tahapan selanjutnya adalah melakukan analisa metode dan analisa 

fungsional sistem dari penelitian Tugas Akhir ini. Adapun tahapan analisa dalam 

penelitian Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

3.4.1 Analisa Metode ERNN 

Pada tahapan analisa metode ERNN ini akan dilakukan proses perhitungan 

menggunakan ERNN berdasarkan data yang diperoleh pada tahapan pengumpulan 

data. Lapisan pertama pada penelitian ini menggunakan data input yang terdiri dari 

lima variabel yaitu diameter pohon, umur, jumlah pohon dalam 1 hektar (DKN), 

ketinggian tempat (DPL) dan kemiringan tempat. Data input yang akan diproses 

pada metode ERNN ini adalah data tahun 2016. Pada fungsi aktivasi digunakan 

fungsi sigmoid biner untuk hidden layer dan fungsi linear (purelin) untuk lapisan 

keluaran.  

Parameter yang digunakan pada penelitian ini adalah maksimum epoch , 

learning rate dan toleransi error. Nilai masukan jaringan pada proses algoritma 

ERNN nanti akan berupa data inputan yang sudah dinormalisasi. Denormalisasi 

data dilakukan pada hasil keluaran jaringan untuk mengembalikan data ke nilai 

asalnya dengan Persamaan (2.18). Berikut Diagram alir perhitungan pelatihan dan 

pengujian metode ERNN dapat dilihat pada Gambar 3.2 dan Gambar 3.3. 
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Tentukan jumlah Hidden layer, epoch, 

nilai learning rate dan toleransi error 

Masukkan data input

(data latih)

Pemilihan

Inisialisasi bobot dan bias awal
Inisialisasi

Proses pembelajaran  forward, menentukan nilai awal hidden layer, fungsi 
sigmoid biner dan nilai keluaran hidden layer. Tahap ini menggunakan 
persamaan (2.2) hingga persamaan (2.6)

Pelatihan

Proses pembelajaran propagai balik, dilakukan perhitungan error dalam 
fungsi pengaktif dan dilakukan perubahan bobot. Tahap ini menggunakan 
persamaan (2.7) hingga persamaan (2.15).

If epoch < max epoch

atau error > max

Simpan bobot ERNN yang telah 
berubah atau baru menjadi bobot 
ERNN

Start

Nilai Bobot V Baru dan 

W Baru
 

Gambar 3.2 Diagram Alir Pelatihan Metode ERNN 

Berikut penjelasan Gambar 3.2 diagram alir pelatihan metode ERNN : 

1. Tahap awal dilakukan setting input. Pada setting input ditentukan jumlah 

Hidden layer dengan Persamaan (2.1), epoch, nilai α atau lerning rate dan 

toleransi error.  

2. Tahap selanjutnya memasukkan data input yaitu data produksi getah pinus. 

Data produksi getah pinus digunakan sebagai data latih yang berisikan 

inputan masukan dan keluaran atau target yang diberikan kedalam jaringan 

untuk dilatih polanya.  

3. Tahap inisialisasi bobot dan bias dilakukan secara random atau acak dengan 

bilangan terkecil dari 0 – 1. Jumlah bobot dan bias penelitian ini berjumlah 

lima berdasarkan jumlah banyak variabel penelitian ini. 

Ya 

tidak 
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4. Proses pembelajaran propagasi maju atau forward, menentukan nilai awal 

hidden layer dengan Persamaan (2.2) dan Persamaan (2.3), fungsi sigmoid 

biner dengan Persamaan (2.4) dan Persamaan (2.5) dan nilai keluaran 

hidden layer menggunakan  persamaan (2.6).  

5. Proses pembelajaran propagai balik, dilakukan perhitungan error dalam 

fungsi pengaktif menggunakan Persamaan (2.7), menghitung perbaikan 

bobot denan Persamaan (2.8) sampai Persamaan (2.10). Setelah dilakukan 

perbaikan bobot dilakukan perhitungan galat dengan Persamaan (2.11), 

menghitung perbaikan kolerasi bobot dengan Persamaan (2.12) dan 

mengitung bobot baru w dan v dengan Persamaan (2.14) dan Persamaan 

(2.15). 

6. Setelah didapatkan perubahan bobot baru. Maka, bobot baru akan menjadi 

bobot ERNN sekarang yaitu bobot v dan w. Pembelajaran metode ERNN 

akan terus dilakukan hingga kondisi max epoch atau max error terpenuhi.  

7. Setelah kondisi max epoch atau max error terpenuhi. Maka keluar hasil 

akhir nilai bobot v baru dan bobot w. Nilai bobot baru ini akan menjadi bobot 

v dan w dalam perhitungan proses pengujian. 

Perhitungan dilanjutkan dengan proses pengujian, dapat dilihat alir diagram 

pengujian pada Gambar 3.3. 

Masukkan data input

(data uji)

Pengujian

Proses denormalisasi menggunakan 

persamaan (2.18)

Denormalisasi

Start

Proses pembelajaran  forward, menentukan nilai awal hidden 
layer, fungsi sigmoid biner dan nilai keluaran hidden layer. Tahap 
ini menggunakan persamaan (2.2) hingga persamaan (2.6)

Hasil Produksi

Selesai

Nilai Bobot V Baru 
dan W Baru

Hasil Produksi Getah Pinus

 
Gambar 3.3 Diagram Alir Pengujian Metode ERNN 
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Berikut penjelasan Gambar 3.3 diagram alir pengujian metode ERNN : 

1. Data produksi getah pinus digunakan sebagai data uji yang berisikan 

inputan masukan.  

2. Nilai bobot dan bias untuk pengujian diambil dari hasil bobot v baru dan 

w baru pada proses pembelajaran. 

3. Proses pembelajaran propagasi maju atau forward, menentukan nilai 

awal hidden layer denga Persamaan (2.2) dan Persamaan (2.3), fungsi 

sigmoid biner dengan Persamaan (2.4) dan Persamaan (2.5) dan nilai 

keluaran hidden layer menggunakan  Persamaan (2.6).  

4. Setelah melewati tahapan pengujian dalam selanjutnya data akan 

didenormalisasi untuk melihat nilai sebenarnya dari data tersebut. Untuk 

perhitungan tahap denormalisasi menggunakan Persamaan (2.18). 

5. Setelah data didenormalisasi, maka data target produksi getah pinus 

akan keluar dan perhitungan selsai. 

3.4.2 Analisa Fungsional Sistem 

Setelah melakukan tahapan analisa terhadap metode ERNN maka 

selanjutnya adalah analisa fungsional sistem dari sistem yang akan dibangun. 

Adapun tahapan-tahapan analisa fungsional sistem yaitu pembuatan Data Flow 

Diagram (DFD) dan Entity Relationship Diagram (ERD) serta pengembangan 

sistem yang dibangun menggunakan metode waterfall. 

3.5 Perancangan Sistem 

Setelah tahapan analisa selesai dilakukan, maka tahapan selanjutnya adalah 

perancangan sistem. Tahapan perancangan sistem terdiri dari : 

1. Tahapan rancangan database beserta atribut-atribut yang dibutuhkan. 

2. Perancangan struktur menu yang akan digunakan pada sistem yang dibangun.  

3. Tahapan perancangan pengguna interface atau antarmuka pengguna pada 

sistem yang dibangun. 

3.6 Implementasi Sistem 

Beberapa komponen pendukung yang memiliki peran penting dalam 

implementasi sistem diantaranya adalah perangkat keras (hardware) dan perangkat 
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lunak (software). Adapun spesifikasi dari perangkat keras (hardware) dan 

perangkat lunak (software) yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Perangkat keras (hardware), antara lain : 

a. Processor  : Intel(R) Core(TM) i5-4200U CPU @ 1.60GHz 2.30GHz 

b. Memory (RAM)  : 4.00 GB (3,89 GB usable) 

c. System type   : 64-bit Operating System, x64-based processor 

d. Hard disk   : 500 GB 

2. Perangkat lunak (software), antara lain : 

a. Sistem Operasi  : Windows 10 

b. Bahasa Pemrograman : PHP 7.1.11 

c. Tool    : PhpStrom 

3.7 Pengujian 

Pengujian merupakan sebuah tahapan yang memperlihatkan apakah 

prediksi produksi getah pinus dari penelitian ini sesuai dengan yang sebenarnya 

atau tidak. Pengujian dibagi menjadi 2 macam yaitu pengujian sistem dan pengujian 

metode. 

3.7.1 Pengujian Sistem 

Pengujian (testing) yaitu uji coba yang dilakukan terhadap sistem yang 

dibangun apakah telah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Pengujian ini 

dilakukan menggunakan blackbox, digunakan untuk menguji tingkat kemampuan 

pengguna interface terhadap sistem yang dibangun. 

3.7.2 Pengujian Metode 

Pengujian metode dilakukan dengan 2 cara yaitu : 

1. Pengujian akurasi dengan menggunakan persaman perhitungan akurasi yaitu 

pada persamaan (2.19). 

2. Menghitung Error dengan Root Mean Square Error (RMSE) dengan 

persamaan (2.20). 
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3.8 Kesimpulan dan Saran  

Tahapan terakhir adalah menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang 

didapatkan dalam memprediksi produksi getah pinus pada Perum Perhutani. Pada 

tahapan ini juga berisikan saran peneliti bagi pembaca untuk melakukan 

pengembangan terhadap penelitian ini kedepannya. 

 


