
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Proses Alur Penelitian 

Pada penelitian ini terdapat 6 tahapan yang ditempuh dalam Tugas Akhir, 

dapat dilihat pada Gambar 3.1. 

Gambar 3.1 Tahap-Tahap Metodologi Penelitian 
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3.1.1 Tahap Perencanaan Sistem 

Langkah-langkah dalam tahap perencanaan: 

1. Mendefenisikan Masalah dan Tujuan. 

Kegiatan ini, peneliti melakukan pengamatan disekitar peneliti serta 

mencari permasalahan yang terjadi. Keterbatasan pengetahuan peternak 

tentang penyakit ikan Nila dan susahnya menemui pakar yang sesuai 

dengan bidangnya membuat peternak kewalahan dalam menanggulangi 

penyakit ikan Nila. Sehingga peneliti merumuskan tujuan penelitian 

yang hendak dicapai yaitu membangun sistem pakar diagnosa penyakit 

ikan Nila. 

2. Studi Pustaka. 

Pada kegiatan ini peneliti mempelajari studi pustaka dari buku, jurnal, 

literatur maupun artikel-artikel yang berhubungan dengan topik yang 

diangkat diantaranya: 

a. Memahami penyakit-penyakit pada ikan Nila. 

Mengumpulkan penyakit ikan Nila beserta gejala, cara penanganan 

dan penanggulangannya yang dapat menyerang ikan Nila. Buku 

yang digunakan adalah Khairuman dkk (2013) dan Prahasta (2009). 

Jurnal yang digunakan adalah Supriyadi dkk (2007), dan 

Rustikawati dkk (2012).  

b. Memahami konsep sistem pakar. 

Mencari tahu dan memahami konsep sistem pakar yang  

merupakan topik dari penelitian. Pemahaman sistem pakar 

diantaranya konsep dasar sistem pakar, ciri-ciri sistem pakar, 

kelebihan dan kekurangan sistem pakar,  dan komponen sistem 

pakar. Buku yang digunakan adalah Turban dkk (2005), 

Kusumadewi (2003), Arhami (2005), dan Desiani dkk (2006).  

c. Memahami metode Dempster Shafer. 

Memahami metode Dempster Shafer  yang merupakan metode 

mencari nilai persentase keakuratan yang digunakan dalam 

penelitian. Mencari fungsi dan cara perhitungan manual dari 
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metode Dempster Shafer. Buku yang digunakan adalah 

Kusumadewi (2003). 

3. Menentukan Pakar 

Dalam kegiatan ini, peneliti mencari pakar di bidang kesehatan ikan air 

tawar baik dari segi ilmu dan pengalaman. Ada tiga orang pakar yaitu 

Ibuk Drh. Wiwik Indriati, M.Si selaku Kepala Seksi Kesehatan 

Lingkungan Hama dan Penyakit Ikan, Bapak Karto Krisnanto, S.Pi 

selaku Kepala Seksi Produksi Perikanan, dan Bapak Isral Novrizal, S.Pi 

selaku Penyuluh. Alasan peneliti memilih tiga pakar karena jika satu 

pakar sumber yang didapat tidak cukup, jika dua pakar takutnya 

memilki perbedaan pendapat, maka peneliti memilih tiga pakar.  

 

3.1.2 Tahap Analisa Sistem 

Pada tahap ini, data yang telah dikumpulkan dilakukan analisa. Adapun 

kegiatan yang dilakukan dalam tahapan ini adalah: 

1. Analisa Sistem Lama 

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, maka diketahuilah masalah 

yang terjadi pada peternak jika ada ikan Nilanya yang terserang 

penyakit. 

2. Analisa Sistem Usulan 

Setelah menganalisa sistem lama, selanjutnya peneliti akan menganalisa 

sistem usulan dari permasalahan yang terjadi. Sistem usulan ini dapat 

digunakan masyarakat umum yang bisa melakukan diagnosa penyakit 

pada ikan Nila. 

3. Akuisisi Pengetahuan 

Pada kegiatan ini penulis melalukan wawancara dan Focus Group 

Discussion (FGD) kepada tiga pakar untuk menanyakan tentang 

penyakit-penyakit yang dapat menyerang ikan Nila beserta pengobatan 

dan penanggulangannya. Penyakit yang terindentifikasi sebanyak 12 

dan 40 gejala. Kemudian gejala dikelompokkan yang hanya bisa dilihat 

dengan mata sehingga didapatkan 36 gejala.  
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3.1.3 Tahap Perancangan Sistem 

Tahap ini melakukan perancangan sebuah sistem. Membuat beberapa 

diagram untuk memudahkan pembaca dalam mengambil intisari dari analisa yang 

telah dilakukan. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam tahap perancangan: 

1. Perancangan Basis Pengetahuan 

Setelah data dikumpulkan baik dari hasil wawancara, FGD maupun 

studi pustaka. Selanjutnya peneliti membuat perancangan basis 

pengetahuan diagnosa penyakit ikan Nila. 

2. Perancangan Sistem dengan OOAD 

Pada kegiatan ini peneliti menggunakan metode perancangan OOAD 

dengan 3 diagram UML yaitu Use case  Diagram, Activity Diagram 

dan Sequence Diagram. Perancangan dibuat dengan menggunkan tools 

StarUML. Rancangan kasar ini nantinya akan memberikan penjelasan 

mengenai alur kerja sistem.  

3. Perancangan Interface Sistem. 

Merancang desain interface sistem dari setiap activity yang dijalankan 

untuk memudahkan dalam melakukan membangun sistem.  

 

3.1.4 Tahap Implementasi Sistem 

Langkah-langkah dalam membangun sistem adalah sebagai berikut: 

1. Pengembangan Sistem dengan menggunakan metode waterfall. 

Pada kegiatan ini penulis mulai mengembangankan sistem dengan 

metode Waterfall yang dimulai dari tahap Perencanaan Sistem, Analisa 

Sistem, Perancangan Sistem, dan Implementasi Sistem. 

2. Kode Program. 

Pada tahap ini pembuatan sistem berdasarkan hasil perancangan yang 

telah didesain sebelumnya melalui proses pengkodingan sistem. 

3. Pengujian Sistem 

Setelah kegiatan implementasi selesai, peneliti melakukan testing 

sistem untuk memastikan sistem dapat bekerja sesuai dengan tujuan 

yang diharapkan. Pengujian sistem yang digunakan yaitu menggunakan 
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metode Black-Box Testing, Unit Testing (UT) dan User Acceptance 

Test  (UAT). 

 

3.1.5 Tahap Penulisan Laporan 

Tahap-tahap dalam penulisan laporan adalah sebagai berikut: 

1. Konsultasi Dengan Pembimbing Tugas Akhir. 

Melakukan konsultasi Tugas Akhir dengan pembimbing pada setiap 

minggunnya supaya mendapat masukan dari pembimbing sehingga 

mempelancar proses penyelesaian Tugas Akhir. 

2. Dokumentasi Hasil Penelitian 

Kegiatan ini mengdokumentasikan seluruh proses Tugas Akhir, mulai 

dari proses perencanaan, pengumpulan data, analisa dan hasil. Hasil 

dari dokumentasi ini berupa laporan Tugas Akhir.  

 


