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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Untuk memperoleh data yang tepat dan akurat guna kesempurnaan sistem 

sistem yang akan dibuat, maka penulis melakukan tinjauan pustaka dari berbagai 

jurnal ilmiah, serta menggunakan teknik wawancara atau tanya jawab dengan 

pakar ahli kerusakan pompa air listrik. Adapun data penulis dalam penelitian ini 

sebagai berikut; 

3.1.  Data 

Data dapat didefinisiakan sebagai deskripsi dari sesuatu yang 

dihadapi. Data disa berwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, 

matematika, bahasa ataupun simbol-simbol lainnya sebagai bahan dalam 

suatu proses pengolahan data. Jenis data berdasarkan cara memperolehnya 

antara lain:  

3.1.1.  Data Primer 

Data primer merupakan data yang diambil secara langsung dari 

objek penelitian oleh peneliti perorangan maupun organisasi. Jenis 

data yang diambil antara lain : 

a. Macam Kerusakan 

Kerusakan-kerusakan yang sering terjadi pada pompa listrik 

seperti kerusakan ball bearing, kapasitor, impeller, rotor dan 

macam kerusakan yang lain. 
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b. Gejala Kerusakan  

Gejala-gejala yang sering muncul pada kerusakan setiap 

mesin pompa air seperti pompa cepat panas lalu mati, air yang 

tidak terhisap, mesin mati tiba-tiba, pompa yang harus 

dipancing dahulu, daya hisap lemah dan masih banyak gejala 

kerusakan pompa air lainnya. 

c. Penyelesaian Kerusakan 

Cara penyelesaian dari setiap kerusakan yang terjadi pada 

setiap komponen pompa air listrik berbeda, dan tingkat 

penyelesaian juga berbeda, tergantung komponen yang rusak.. 

3.1.2.  Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh secara langsung 

dari objek penelitian melainkan bersasal dari data-data yang sudah 

ada atau tersedia serta diperoleh dengan cara membaca, melihat dan 

mendengarkan contohnya antara lain mengumpulkan data-data dari 

perpustakaan dan buku ilmiah. 

3.2.  Metode Pengumpulan Data   

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain :  
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3.2.1. Observasi 

Dalam penelitian ini peneliti mengamati langsung kegiatan servis 

pompa air listrk  dan perbaikan komponen yang rusak di bengkel 

“Bintang”. 

3.2.2. Wawancara 

Metode ini merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan 

wawancara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada Bapak 

Agung Sudibjo selaku pemilik bengkel yang berkaitan dengan 

penelitian kerusakan pompa listrik dibengkel Bintang, alamat Desa 

Siwalan, Blabu, Gesi, Sragen. 

3.2.3. Studi Pustaka 

Peneliti mengumpulkan data dengan mencari informasi tentang 

pompa air listrik, sistem pakar, metode certainty factor, aplikasi web 

database dengan membaca buku-buku, majalah serta melalui website  

3.3.  Pengembangan Sistem 

3.3.1. Analisis Data 

Dalam tahap ini penulis melakukan analisis data terhadap: 

1. Data kerusakan pompa air listrik. 

2. Data gejala kerusakan pompa air. 

3. Metode representasi pengetahuan menggunakan certainty 

factor. 
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4. Proses konsultasi pengguna ke sistem. 

5. Laporan kerusakan, gejala, solusi kerusakan dan laporan 

konsultasi pengguna sistem. 

3.3.2. Desain Sistem 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Certainty Factor. 

Penulis memberikan gambaran secara umum kepada pengguna. 

Diagram selain menggunakan alur data dari kesatuan luar yang 

terdiri dari: 

a. Diagram Konteks (Contex Diagram) 

Suatu bagian yang menggambarkan aliran data yang 

dijabarkan secara global yang selanjutnya diolah dalam 

proses pengolahan data untuk menghasilkan informasi. 

Dalam diagram ini menggunakan dua entitas luar yaitu pakar 

dan pengguna. Entitas luar yang masuk ke sistem antara lain 

data kerusakan, data gejala, data pengetahuan dan data 

pengguna. Sedangkan entitas luar antara lain laporan data 

pengguna, laporan data gejala, laporan data kerusakan, 

laporan pengetahuan dan data hasil konsultasi. 

b. Hirarchy Process Input Output (HIPO) 

Setelah merancang diagram konteks selanjutnya masuk pada 

tahap HIPO, tahapi ini bertujuan untuk merancang desain 

menu dalam program dan dibuat sebagai penggambaran dari 

diagram konteks pada sistem pakar kerusakan pompa air 
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listrik. HIPO dimulai dari login, pengolahan data pengguna, 

gejala, kerusakan, pengetahuan pakar, hingga laporan hasil 

konsultasi. 

c. Data Flow Diagram (DFD) 

DFD level 1 juga merupakan penjabaran dari diagram 

konteks. Tetapi pada DFD ini lebih mengarah pada proses  

dan merupakan gabungan proses secara keseluruhan yang 

melibatkan semua kesatuan luar secara lengkap. Dalam 

sistem ini terdapat beberapa DFD diantaranya yaitu Proses 

pengolahan Data Pengguna, Proses pengolahan Data Gejala, 

Pengolahan Data Kerusakan, Pengolahan Data Pengetahuan 

dan Proses Laporan Data. 

d. Entity Relation Diagram (ERD) 

ERD bertujuan untuk menggambarkan relasi antar tabel 

dengan tabel yang lainnya saling berhubungan, antara tabel 

kerusakan, tabel gejala, tabel pengetahuan dan tabel user, 

sehingga nantinya dapat terlibat batasan-batasan hubungan 

dari semua tabel yang dibuat dalam sistem pakar berbasis 

web untuk diagnosa kerusakan pompa air listrik. 

e. Perancangan Basis Data 

Desain database pada sistem ini antara lain tabel pengguna 

untuk menyimpan data pengguna, tabel gejala untuk 

menyimpan data gejala, tabel kerusakan untuk menyimpan 

data jenis kerusakan, tabel pengetahuan untuk menyimpan 
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pengetahuan dalam pengambilan keputusan dan tabel 

konsultasi untuk menyimpan hasil konsultasi. 

3.3.3. Inference Engine (Mesin Inferensi) 

Inference Engine adalah bagian yang menyediakan mekanisme 

fungsi berfikir dan pola-pola penelaran sistem yang digunakan oleh 

sistem pakar. 

a. Mekanisme akan menganalisa masalah/gejala awal kerusakan 

pompa air dan selanjutnya akan mencari jawaban atau 

kesimpulan yang terbaik. 

b. Mesin ini akan memulai pelacakannya dengan mencocokan 

gejala-gejala kerusakan pompa air yang sudah 

diimplementasikan oleh pakar ahli pompa air kedalam sistem 

pakar ini yang selanjutnya akan terdapat kesimpulan basis 

pengetahuan tentang kerusakan pompa air dengan fakta-fakta 

yang ada. 

3.3.4. Desain Input 

Merupakan desain sistem pengolahan data yang akan direkam dan 

selalu memerlukan adanya interface masukan (input), antara lain: 

input data kerusakan, input data gejala, input data pengetahuan, input 

daftar pengguna dan input konsultasi pengguna. 



27 

 

 

3.3.5. Desain Output 

Merupakan desain tata letak keluaran data-data yang hendak 

dilaporkan secara terinci agar mudah dibaca, ringkas dan lengkap, 

antara lain antara lain: output data kerusakan, output data gejala, 

output data pengetahuan, output daftar pengguna dan output 

konsultasi pengguna. 

3.3.6. Implementasi Sistem 

Pada tahap ini sistem yang sudah ada siap untuk dioperasikan 

sehingga dapat diketahui apakah sistem benar-benar dapat 

menghasilkan  tujuan yang diinginkan. 

1. Implementasi Software 

a. Sistem Operasi : Windows 7, Windows 8. 

b. Browser : Mozilla Fiefox, Internet Explorer 

c. Local Server : Xampp 

d. Internet sebagai media akses 

2. Implementasi Hardware 

a. Processor Intel Core i.3 atau setara 

b. Harddisk 500GB 

c. Memori 1 GB 

d. Resolusi 1366 x 768 
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e. Mouse, Keyboard dan Monitor 

3.3.7. Pengujian Sistem 

Pengujian dilakukan untuk kesalahan atau kekurangan dari program 

sistem pakar yang dubuat agar dapat dicapai tujuan yang diinginkan 

dan pengujian dibuat untuk mengetahui tingkat kepuasan user. 

Dalam metode pengujian ini menggunakan beberapa pengujian 

antara lain : 

1. Pengujian Black Box 

Pengujian Black Box berusaha menemukan kesalahan antara 

lain fungsi yang hilang atau tak benar, kesalahan antar muka, 

kesalahan struktur data atau eksternal database, kesalahan 

kinerja dan kesalahan inisialisasi dan terminasi. 

2. Pengujian Validitas  

Pengujian validitas berisi tentang perhitungan data yang 

dilakukan dengan manual atau data sebelum dimasukan ke 

dalam sistem dengan dibandingkan data perhitungan setelah 

dimasukan kedalam sistem.  


