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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 Metodologi penelitian merupakan acuan dan tahapan yang diterapkan dalam 

sebuah penelitian untuk dapat  mencapai tujuan penelitian. Metodologi penelitian 

memiliki rencana kerja yang sistematis sehingga hasil yang didapat sesuai dengan 

yang diharapkan. Berikut merupakan tahapan yang dilakukan pada penelitian ini, 

seperti yang terlihat pada Gambar 3.1. 

 

Gambar 3.1 Metodologi Penelitian 
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3.1. Tahapan Perencanaan 

Langkah-langkah dalam tahap perencanaan: 

1. Mendefenisikan masalah dan tujuan. 

Kegiatan ini menjelaskan tentang permasalahan sebagai latar belakang 

penelitian dan merumusan tujuan penelitian yang hendak dicapai. Pada 

tahapan ini akan dilakukan pencarian suatu masalah dan akan dilanjutkan 

untuk dipelajari permasalahan tersebut sehingga diperoleh solusi dari 

permasalahan tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni 

bagaimana membangin sistem estimasi produksi kelapa sawit dengan 

menggunakan algoritma regresi linear berganda. 

2. Studi literatur dan observasi 

Pada kegiatan ini peneliti mempelajari studi litaratur dari buku, jurnal, paper 

maupun artikel-artikel yang berhubungan dengan topik yang diangkat serta 

melakukan pengamatan dan pemahaman serta mencatat hal-hal penting dan 

mengumpulkan data-data penjualan kerupuk. 

3.2. Tahapan Pengumpulan Data  

 Pengumpulan data merupakan tahap yang bertujuan untuk memperoleh 

data-data dan informasi yang berhubungan dengan data penelitian yang akan 

dilakukan. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data hasil 

produksi kelapa sawit dari tahun 2013 sampai tahun 2016 di PT. Mitra Unggul 

Pusaka, Langgam. Data yang dikumpulkan pada tahap ini didapatkan dengan cara, 

antara lain: 

1. Wawancara 

 Wawancara memiliki tujuan untuk mengumpulkan informasi yang 

dibutuhkan dalam melakukan sistem estimasi produksi kelapa sawit. Di 

dalam wawancara, penulis mengajukan pertanyaan kepada narasumber yang 

 bersangkutan. Adapun narasumber yang diwawancarai adalah staf 

 karyawan PT. Mitra Unggul Pusaka seperti yang terdapat pada Lampiran A. 

 

 

. 
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2. Obeservasi 

Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan dan pemahaman serta 

mencatat hal-hal penting dan mengumpulkan data hasil produksi kelapa 

sawit. 

3.3. Tahapan Analisa 

 Pada tahap ini dilakukan analisa data yang dibutuhkan dalam penentuan 

estimasi produksi kelapa sawit. Tahapan selanjutnya dari permasalahan yang telah 

dirumuskan, dan data yang telah didapat dari berbagai sumber kemudian dirancang 

sebuah analisa sistem yang dapat menjawab permasalahan dan kendala yang ada 

dengan bahasa pemrograman python. Adapun analisa yang dilakukan adalah: 

1. Analisa Sistem Lama 

 Pada tahap ini dilakukan analisa terhadap sistem lama atau metode 

pengerjaan yang sedang berlangsung, termasuk untuk mengetahui 

kelemahan yang dimiliki oleh sistem lama. 

2. Analisa Sistem Baru 

 Setelah menganalisa sistem lama, maka tahapan dapat dilanjutkan dengan 

menganalisa sistem yang baru. Dalam tahapan ini, akan diidentifikasi cara 

kerja dari sistem baru yang akan dibangun termasuk kebutuhan data yang 

digunakan. 

3. Analisa Data 

 Sistem yang akan dibangun merupakan aplikasi yang dikembangkan dari 

metode Regresi Linier Berganda. Proses yang dilakukan sistem dalam 

melakukan estimasi produksi tanaman sawit di PT. Mitra Unggul Pusaka ini 

dengan menginputkan data tahun, bulan, luas area, pokok panen dan 

produksi. Luas (Ha) dan Pokok Panen digunakan sebagai inputan sehingga 

menghasilkan estimasi jumlah produksi. Dalam pembahasan pada penelitian 

ini diperlukan beberapa data-data hasil produksi tanaman sawit dalam 

beberapa tahun, dengan menggunakan data tahun 2013 sampai dengan 

2016. 
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3.4. Tahapan Perancangan 

 Tahap ini melakukan perancangan sebuah sistem. Membuat beberapa 

diagram untuk memudahkan pembaca dalam mengambil intisari dari analisa. 

Adapun kegiatan yang dilakukan dalam tahap perancangan: 

1. Perancangan struktur menu menggunakan metode OOAD yang akan 

dibuat dan digunakan pada sistem. 

2. Tahapan rancangan database yang dibutuhkan. 

3. Tahapan perancangan antar muka yang merupakan suatu bentuk  

perancangan menu dan tampilan yang akan digunakan dalam sistem.  

3.5. Tahapan Implementasi Sistem dan Pengujian Sistem 

Langkah-langkah dalam tahap implementasi adalah sebagai berikut: 

1. Perancangan Sistem dengan menggunakan metode waterfall. 

 Waterfall adalah metode pengembangan sistem yang sistematis, terurut, dan 

mudah. Tahapan-tahapan yang digunakan dalam metode waterfall adalah 

Requirements Analysis, System And Software Design, Implementation, dan 

Integration And Sytem Testing. 

2. Perancangan Database. 

 Merancang database dengan menggunakan SQLite untuk tempat 

penyimpanan data kelapa sawit. Manfaat database adalah data dapat 

tersimpan dengan aman dan bisa diintegrasikan dalam pembuatan sistem.  

3. Implementasi Sistem. 

 Pada tahap ini pembuatan sistem berdasarkan hasil perancangan yang telah 

didesain sebelumnya melalui proses pengkodingan sistem.  

  Adapun perangkat yang dibutuhkan sebagai berikut: 

            Operating System : System Operasi Windows 8.1 

RAM : 4.00MB 

Processor : Intel® Core TM i5  

Hardisk : 400 GB 

System Type : 64 – Bit Operating System 

pemrograman : Python 
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4. Pengujian Sistem. 

Setelah kegiatan implementasi selesai, sistem akan diuji untuk memastikan 

sistem dapat bekerja sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pengujian 

sistem yaitu menggunakan metode black box testing. 

3.6. Tahapan Penulisan Laporan 

Tahap-tahap dalam penulisan laporan adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan Konsultasi dengan Pembimbing Tugas Akhir. 

 Melakukan konsultasi Tugas Akhir dengan pembimbing sangat diperlukan 

dalam penulisan laporan. Adanya masukan atau saran dari pembimbing 

setiap konsultasi. 

2. Melakukan Dokumentasi Hasil Penelitian 

 Kegiatan ini mendokumentasikan seluruh kegiatan yang akan dilakukan 

pada Tugas Akhir, mulai dari proses perencanaan, pengumpulan data, 

pengolahan data,  analisa dan hasil. Hasil dari dokumentasi ini berupa 

laporan Tugas Akhir.  

 


