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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian pengembangan 

yaitu mengembangkan dalam penentuan tingkat kesesuaian lahan untuk 

tanaman Jati menggunakan sistem penalaran komputer berbasis kasus 

B. Waktu dan Tempat 

Penelitian akan dilakukan selama tiga bulan, yaitu pada bulan Mei 

sampai Juli 2016. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Sistem 

Cerdas Universitas Muhammadiyah Purwokerto Jl. Raya Dukuhwaluh 

Purwokerto 53182, Telp. (0281) 636751. 

C. Data Penelitian 

Data-data penelitian didapat dengan cara melakukan dokumentasi 

terhadap data-data hasil penelitian sebelumnya. Data penelitian yang 

diambil antara lain variabel tumbuh tanaman Jati, syarat tumbuh tanaman 

Jati dan data fakta tingkat kesesuaian lahan tanaman Jati yang diperoleh 

dari penelitian Setyawan (2012). 

D. Pengembangan Sistem 

Metode pengembangan sistem yang dilakukan dalam penelitian ini 

menggunakan metode air terjun (waterfall) dan sering disebut juga model 

sekuensial linear (seqential linier). Model air terjun menyediakan 

pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau terurut 

dimulai dengan analisis , desain, pengkodean dan pengujian (Rosa & 

Shalahuddin, 2013) seperti pada Gambar 3 berikut:  
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Gambar 3. Ilustrasi Model Air Terjun (Rosa dan Shalahuddin, 2013). 

 

Berikut adalah penjelasan dari  tahapan-tahapan waterfall model 

(Rosa & Shalahuddin, 2013): 

1. Analisis kebutuhan perangkat lunak 

Proses pengumpulan kebutuhan dilakukan secara intensif untuk 

menspesifikasikan kebutuhan perangkat lunak agar dapat dipahami 

perangkat lunak seperti apa yang dibutuhkan oleh user. Spesifikasi 

kebutuhan perangkat lunak pada tahap ini didokumentasikan. 

Perangkat keras dan lunak yang dibutuhkan dalam pembuatan sistem 

adalah sebagai berikut: 

A). Spesifikasi Komputer 

Hardware merupakan semua peralatan fisik komputer, yang terdiri 

dari unit input, proses dan output. Spesifikasi minimum yang akan 

digunakan dalam pembuatan sistem ini adalah: 

1) Prosesor Core i3 

2) RAM 6 GB 

3) Hardisk 500 GB 

4) Monitor CRT/LCD 

5) Keyboard, mouse, dan printer. 
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B). Spesifikasi Software 

Spesifikasi software yang akan digunakan dalam membangun sistem  

ini adalah: 

1) Sistem operasi, sistem operasi yang digunakan adalah Windows 7. 

2) Macromedia Dreamweaver 8 

3) Sql Server 2005 

4) Web Browser 

5) Xampp 

2. Desain 

Desain perangkat lunak adalah proses multi langkah yang fokus pada 

desain pembuatan program perangkat lunak arsitektur perangkat lunak, 

representasi antarmuka dan prosedur pengkodean. Tahap ini 

mentransalasi kebutuhan perangkat lunak dari tahap analisis kebutuhan 

menjadi program pada tahap selanjutnya. 

Pada tahap desain, kegiatan yang dilakukan adalah merancang 

seperti apa sistem akan dibuat dan bagaimana proses kerja dari sistem. 

Perancangan sistem digambarkan menggunakan skema CBR. Skema 

penentuan tingkat kesesuaian lahan untuk tanaman Jati menggunakan 

sistem penalaran komputer berbasis kasus (CBR)  dapat dilihat pada 

Gambar 2 berikut. 
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Gambar 4. Skema Sistem Penalaran Komputer Berbasis Kasus 

Penentuan Kesesuaian Lahan untuk Tanaman Jati 

 

Penjelasan skema pada Gambar 4 diatas adalah sebagai berikut: 

a. Pengguna memasukkan data / deskripsi lahan (new case), pengguna 

memasukan data/deskripsi lahan Jati yang akan diuji tingkat kesesuaian 

lahannya. Data deskripsi lahan berupa input nilai 12 variabel yaitu suhu, 

bulan kering, salinitas, bahaya banjir, batuan permukaan, singkapan 

batuan, keasaman, lereng (kemiringan), bahaya erosi, drainase, solum 

tanah dan tekstur tanah. Data deskripsi lahan didapat dari pengumpulan 

data. 

b. Retrieve: sistem menelusuri database yang sudah terindeksasi untuk 

mendapatkan kasus  yang serupa. Penelusuran kasus-solusi pada case-base 

yang sudah terindeksasi menggunakan algoritma C 4.5, sedangkan proses 

retrieval untuk mendapakan kasus-kasus yang mirip dengan kumpulan 
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kasus-kasus yang ada di dalam case-base  menggunakan persamaan 1 

berikut: 

differentcommon

common
eesimilarity i


),( ................................ (1) 

dimana,  similarity(e,ei):  adalah derajat similaritas antara e sampai ei  

common: mewaliki sejumlah fitur yang mempunyai nilai  fitur yang sama 

antara e dan ei . 

different: mewaliki sejumlah fitur yang mempunyai nilai fitur yang 

berbeda antara e dan ei . 

c. Reuse: Sistem Menemukan solusi  yang paling sesuai dan mengambilnya. 

Menggunakan kembali kasus-kasus  dan solusi yang ada dalam case-base 

dan menggunakannya untuk menyelesaikan masalah sekarang. 

d. Revise: Sistem memodifikasi solusi yang ditawarkan. Mengubah atau 

mengadopsi solusi yang ditawarkan jika perlu. 

e. Retain: Sistem menyimpan solusi dan kasus yang valid ke database.  

Pada Penelitian ini pakar yang melakukan validitas adalah Dr. Suwarno, 

M.Si. 

3. Pembuatan kode program 

Desain harus ditranslasikan ke dalam progam perangkat lunak. Hasil dari 

tahap ini adalah program komputer sesuai dengan desain yang telah dibuat 

pada tahap desain. 
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4. Pengujian 

Pengujian fokus pada perangkat lunak secara dari segi lojik dan fungsional 

dan memastikan bahwa semua bagan sudah diuji. Hal ini dilakukan untuk 

meminimalisir kesalahan (error) dan memastikan keluaran yang dihasilkan 

sesuai dengan yang diinginkan. 
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