
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1.      Langkah-Langkah Pembuatan Aplikasi Pendugaan Bobot Hidup Sapi 

Pada bagian ini akan dijelaskan langkah demi langkah-langkah pembuatan 

aplikasi pendugaan bobot hidup sapi. Secara garis besar, alur pembuatan aplikasi 

ini dapat dilihat pada Gambar 3.1. 
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Gambar 3.1. Langkah-langkah pembuatan aplikasi pendugaan bobot hidup  

sapi 

 

3.2.     Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini data sapi diambil dari empat buah lokasi (Tabel 3.2). 

Ciri morfometrik yang disimpan pada data tersebut adalah panjang badan, tinggi 

pundak, lingkar dada dan lebar pinggul. Alat yang digunakan yaitu: (1) timbangan 

digital, untuk menimbang bobot hidup sapi; (2) pita ukur untuk mengukur panjang 

badan, lingkar dada dan  lebar pinggul sapi; dan (3) tongkat ukur untuk mengukur 

tinggi pundak. Alat-alat tersebut dapat dilihat pada Lampiran C. Foto dokumen 
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pengambilan data sapi dapat dilihat pada Lampiran D. Cara pengambilan data 

morfometrik dapat dilihat di Lampiran E. Sapi yang diambil datanya adalah sapi 

yang berumur diantara  dua sampai tiga tahun. Pengambilan data sapi ini 

dilakukan pada tanggal 19 September 2016 sampai 4 Oktober 2016. Pengambilan 

data ini didampingi oleh pegawai Dinas Pertanian Kota Pekanbaru. Jumlah data 

sapi betina adalah 49 ekor sapi  dan sapi jantan adalah 51 ekor sapi. Data lengkap 

dapat dilihat pada Lampiran F.  Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di Tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1. Lokasi pengambilan data sapi dan jumlah data 

No. Nama lokasi Jumlah ekor sapi 

1 Jln. Hang Tuah, Kecamatan Bukit Raya, Kelurahan Rejosari Kota 

Pekanbaru, Provinsi Riau 

4 ekor 

2 Jln. Lintas Timur, Kecamatan Tenanyan Raya, Kelurahan Kulim, 

Kota Pekanbaru, Provinsi Riau 

17 ekor 

3 Jln. Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kelurahan Palas, Kota 

Pekanbaru, Provinsi Riau 

36 ekor 

4 Jln. Mekar Sari, Kecamatan Tenayan Raya,  Kelurahan Rejo Sari, 

Kota Pekanbaru, Provinsi Riau 

43 ekor 

 

3.3.     Praproses Data 

Pada tahap prapores ini yang dilakukan adalah menghilangkan data 

missing value, redundan, dan pencilan. Setelah itu, data akan dinormalisai dengan 

menggunakan rumus MinMax Normalization. Rumus MinMax Normalization 

sebagai berikut:  

 

                                     (3.1)      

          

                

3.4.     Pembagian Data 

Data akan dibagi menjadi dua buah bagian, yaitu data latih dan data uji. 

Data latih diambil 70% dari keseluruhan data. Sedangkan data uji dibagi menjadi 

30% dari keseluruhan data. Pembuatan data latih dan data uji tersebut dilakukan 

secara acak. 
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3.5.    Pembentukan Model Pendugaan Peforma Ternak 

Model Pendugaan bobot ternak dibuat dengan menggunakan metode 

jaringan syaraf tiruan backpropagation. Tool yang digunakan adalah Matlab 

R2010b. Input dari backpropagation adalah ciri morfometrik (panjang badan, 

tinggi pundak, lingkar dada, lebar pinggul) dari sapi, target dari backpropagation 

adalah bobot hidup sapi, sedangkan output dari backpropagation adalah perkiraan 

bobot hidup sapi. 

 

3.5.1. Arsitektur Backpropagation 

Arsitektur backpropagation yang digunakan dapat dilihat pada Gambar 

3.2. Pada gambar tersebut terlihat jumlah hidden layer yang digunakan adalah satu 

buah dengan jumlah node dua buah. Hal ini dilakukan agar model yang dihasilkan 

memiliki kompleksitas yang rendah sehingga bisa diterapkan pada smartphone 

yang memiliki memori kecil. 
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Gambar 3.2. Arsitektur backpropagation 

 

Keterangan Gambar 3.2: 

1. x = input 

2. y  = output 
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3. z  = hiden layer 

4. v = bobot input ke hiden layer 

5. w = bobot hiden layer ke output 

6. b  = bias 

 

Parameter-parameter yang digunakan pada proses perhitungan 

backpropagation dapat dilihat pada Tabel 3.2. Pada tabel tersebut terlihat bahwa 

nilai learning rate pada backpropagation akan diubah-ubah. Tujunnya adalah 

untuk mencari learning rate yang menghasilkan akurasi terbaik. 

Tabel 3.2. Parameter-parameter backpropagation 

No. Parameter Nilai 

1 Learning rate (ἀ) 0.01, 0.025, 0.05, 0.075, 0.1, 0.125, 0.15, 0.175, 

0.2, 0.225, 0.25, 0.275, 0.3, 0.325, 0.35, 0.375, 

0.4, 0.425, 0.45, 0.475, 0.5, 0.525, 0.55, 0.575, 

0.6, 0.625, 0.65, 0.675, 0.7, 0.725, 0.75, 0.775, 

0.8, 0.825, 0.85, 0.875, 0.9, 0.925, 0.95, 0.975. 

2 Jumlah node dalam  hidden layer 2 

3 Jumlah node dalam input layer 4 

4 Jumlah node dalam output layer 1 

5 Fungsi aktivasi Sigmoid 

6 Jumlah iterasi 1000 

7 Error maksimal 0.001 

 

3.5.2.  Pengukuran Performa Model Pendugaan 

Performa model dari hasil pelatihan backpropagation diukur 

menggunakan root means square error (RMSE). Berikut rumus RMSE: 

 

                     (3.4)                                                       

                                                

                   

Dimana: 

1. Xobs,i adalah bobot ternak ke i hasil observasi 

2. Xmod,i adalah bobot ternak ke i hasil pendugaan dengan model 

3. n adalah jumlah ternak 
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3.5.3.  Denormalisasi 

Pada saat model pendugaan backpropagation sudah didapat. Jika 

melakukan pendugaan bobot hidup sapi, maka keluaran dari model pendugaan 

backpropagation adalah dugaan bobot hidup ternormalisasi. Hal ini disebabkan  

inputan dari model pendugaan backpropagation adalah input-tan ternormalisasi. 

Oleh sebab itu, untuk mendapat model pendugaan yang sesungguhnya perlu 

dilakukan denormalisasi. Berikut rumus denormalisasi: 

           (3.3)                                                    
 

3.6.     Implementasi Model Pendugaan Bobot Hidup ke Aplikasi 

Setelah model pendugaan bobot hidup ternak terbaik didapat, maka 

dilakukan pembuatan aplikasi smartphone. Ada empat tahap yang digunakan 

untuk membangun aplikasi dalam penelitian ini. Tahap pertama adalah analisis 

kebutuhan aplikasi, tahap kedua adalah desain aplikasi, tahap ketiga adalah 

implementasi ke kode program dan tahap terakhir adalah pengujian aplikasi.  

Pada tahap pertama dilakukan analisis kebutuhan aplikasi, yaitu: (1) siapa 

saja pengguna aplikasi; (2) kebutuhan masing-masing pengguna; dan (3) alur 

kerja aplikasi. Pada tahap ini digunakan metode object oriented analysis design 

(OOAD). Model yang digunakan adalah satu buah diagram pada unified 

Modelling Language (UML), yaitu use case diagram berserta skenarionya. 

Pada tahap kedua dilakukan desain antarmuka aplikasi. Rancangan 

antarmuka dibuat dengan memperhatikan aspek-aspek interaksi manusia dengan 

komputer (IMK), seperti: (1) warna; (2) besar tombol; dan (3) tata leta. Untuk 

merancang antarmuka ini akan digunakan Microsoft Visio 2007. 

Setelah rancangan antarmuka selesai, dilakukan implementasi ke kode 

program. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa pemrograman 

Android. Jenis smartphone yang digunakan adalah smartphone dengan sistem 

operasi Android KitKat. Tools yang digunakan dalam membangun aplikasi ini 

adalah App Inventor 2. 

Tahap terakhir adalah pengujian aplikasi pendugaan bobot hidup sapi. 

Pada tahap ini akan dilakukan tiga jenis pengujian, yaitu blackbox, unit test dan 
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akurasi. Pengujian blackbox dilakukan untuk menguji apakah fitur-fitur dalam 

aplikasi berjalan dengan baik atau tidak. Pengujian unit test digunakan untuk 

memastikan apakah keluaran dari aplikasi untuk hasil pendugaan bobot hidup  

sudah sesuai dengan hasil perhitungan yang seharusnya atau tidak. Pengujian 

akurasi dilakukan untuk mengukur seberapa tepat hasil pendugaan bobot hidup 

sapi jika dibandingkan dengan data sesungguhnya. Selain itu, hasil akurasi juga 

dibandingkan dengan hasil dari rumus Schoorl Denmark dan Schoorl Indonesia. 

Akurasi dihitung menggunakan rumus RMSE. 

 

3.7.   Pengujian Blackbox 

Tingkat keberhasilan pengujian blackbox pada aplikasi pendugaan bobot 

hidup sapi untuk setiap device  sebagai berikut: 

 

                               

 

                                               (3.4) 


