
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 Proses Alur Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis melakukan langkah-langkah mulai dari proses 

pengumpulan data sampai didapatkannya hasil akhir dalam Penelitian Tugas Akhir 

ini. Adapun metodologi penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut. 

Tabel 3.1 Metodologi Penelitian 

 Tahapan Kegiatan Hasil 
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 Metode Penelitian 

Dalam menyusun penelitian skripsi, akan membutuhkan data-data yang 

berhubungan dengan tema yang akan dikupas, yaitu mengenai konsep dan teori 

dasar sistem pakar serta pengembangan program berbasis web. Dalam hal ini 

tentunya membutuhkan data-data mengenai kendala-kendala, keuntungan serta 

kekurangan yang mempengaruhi sistem kerja dilapangan. 

3.2.1 Metode Pengumpulan Data 

Pada tahap ini penulis melakukan pengumpulan data di PT. Permata Citra 

Rangau. Dalam pengumpulan data yang dilakukan memiliki beberapa teknik 

pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut. 

1. Studi Literatur 

Yaitu dengan melakukan studi mengenai sistem pakar, metode bayesian 

network, tools yang akan digunakan, dan penyakit tanaman kelapa sawit 

melalui literatur-literatur seperti buku, jurnal, dan sumber ilmiah lain seperti 

laman web, artikel, dan dokumen teks yang berhubungan. 

2. Wawancara  

Yaitu dengan melakukan wawancara kepada pakar, yaitu staff lapangan PT. 

Permata Citra Rangau, Dosen pertanian yang berpengalaman, dan petani 

yang berpengalaman di bidangnya. 

2.2.2 Metode Pengembangan Perangkat Lunak 

Pengembangan sistem menggunakan metode waterfall. Model waterfall 

merupakan salah satu metode dalam Systems Development Life Cycle (SDLC). 

Metode ini merupakan metode dengan model sekuensial, sehingga penyelesaian 

satu set kegiatan menyebabkan dimulainya aktivitas berikutnya. Fokus terhadap 

masing-masing fase dapat dilakukan maksimal karena tidak adanya pengerjaan 

yang sifatnya paralel. 

Tahapan-tahapan dari Metode Waterfall: 

1. Analisa Kebutuhan 

Langkah ini merupakan analisa terhadap kebutuhan sistem. Pengumpulan 

data dalam tahap ini dilakukan dengan studi literatur dan wawancara. 
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2. Desain Sistem 

 Tahapan ini dilakukan penuangan pikiran dan perancangan sistem terhadap 

solusi dari permasalahan yang ada. Desain sistem membantu dalam 

menentukan sistem persyaratan, hardware, dan membantu mendefinisikan 

arsitektur sistem secara kesseluruhan. Dalam tahap ini terjadi proses: 

a. Perancangan alur sistem 

b. Perancangan Struktur menu 

c. Perancangan interface 

3. Implementasi  

     Pada tahap ini, sistem pertama kali dikembangkan di program kecill, yang 

terintegrasi ditahap selanjutnya dan mengimplementasikan sistem pakar 

diagnosa penyakit tanaman kelapa sawit. 

4. Testing  

Tahapan akhir dimana sistem yang baru diuji kemampuan dan ke 

efektifannya sehingga didapatkan kekurangan dan kelemahan. Seluruh unit 

yang dikembangkan dalam tahap implementasi diintegrasikan kedalam 

sistem setelah pengujian yang dilakukan masing-masing unit. Ada 3 macam: 

a. Melakukan pengujian sistem yang telah dibangun dengan metode   

blackbox testing,  yaitu mengujji fungsionalitas sistem pakar diagnosa 

penyakit tanaman kelapa sawit. 

b. melakukan pengujian berdasarkan hasil diagnosa. 

c. melakukan user acceptance test (UAT) sehingga didapatkan kesimpulan 

tentang kelayakan sistem pakar diagnosa penyakit tanaman kelapa sawit. 

5. Dokumentasi 

Mendokumentasikan proses pembuatan sistem pakar penyakit tanaman 

kelapa sawit dari tahap awal sampai akhir dan memberikan kesimpulan serta 

saran untuk sistem pakar diagnosa penyakit tanaman kelapa sawit. 

 

 

 


