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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1.Analisa Kebutuhan 

Analisis kebutuhan perangkat lunak dilakukan untuk mengetahui 

semua permasalahan serta kebutuhan yang diperlukan dalam 

pengembangan aplikasi sistem pendukung keputusan Seleksi Calon 

Penerima subsidi beras. Analisis dilakukan dengan mencari dan 

menentukan permasalahan yang dihadapi, serta semua kebutuhan seperti 

analisis masalah, analisis sistem, masukan dan keluaran sistem, antarmuka 

sistem, serta fungsi-fungsi yang dibutuhkan.  

Metode analisis merupakan langkah penting dalam perancangan 

perangkat lunak. Langkah ini sangat mempengaruhi perancangan yang 

dibuat beserta implementasinya. Kesalahan dan kurang sempurna pada 

tahap ini dapat mengakibatkan kesalahan pada perancangan perangkat 

lunak, sehingga program tidak dapat diimplementasikan seperti yang 

diinginkan.  

3.1.1. Analisa Sistem Berjalan 

Sistem yang berjalan di Kelurahan/Desa Suci, Dusun Sinung 

dalam musyawarah untuk melakukan proses Seleksi Calon 

Penerima subsidi tersebut dilakukan dengan cara melihat 

keseharian yang ada di lapangan, dan menimbang-nimbang siapa 

yang termasuk Rumah Tangga Sasaran Pemerima Manfaat (RTS-

PM). Dan belum menggunakan kriteria yang terukur yang 
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digunakan untuk menentukan siapa yang menerima Subsidi Beras 

tersebut.  

Banyak kriteria-kriteria yang digunakan dalam proses 

pemilihan didasarkan pada persepsi seseorang dan dalam 

pengambil keputusan masih mengandalkan intuisi (subjektif).  

3.1.2. Analisa Sistem yang Diusulkan 

Sistem yang diusulkan penulis adalah membuat sistem yang 

berbasis komputerisasi untuk pendukung keputusan dalam Seleksi 

Calon Penerima subsidi beras di Kelurahan/Desa Suci, Dusun 

Sinung. Dengan menggunakan logika fuzzy tsukamoto, yang 

memiliki kriteria-kriteria yang terukur didalamnya untuk 

menentukan Rumah Tangga Sasaran Pemerima Manfaat (RTS-PM) 

tersebut. 

3.1.3. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah: 

a. Wawancara  

Metode ini dilakukan dengan mangadakan tanya jawab 

(wawancara) dengan sekretaris desa mengenai penyluran 

program raskin, bagaimana prosedur dalam menyeleksi calon 

penerima subsidi beras di desa suci dan informasi-informasi 

lain yang berkaitan dengan penyaluran subsidi beras untuk 

masyarakat berpendapatan rendah di dusun suci, desa sinung. 
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b. Metode observasi  

Metode ini dilaksanakan dengan melakukan peninjauan 

langsung pada saat penyaluran subsidi beras di dusun sinung 

desa suci kemudian melakukan pencatatan mengenai hal-hal 

dan semua kejadian yang berhubungan dengan prosedur dalam 

menyeleksi penerima subsidi beras tersebut.  

c. Metode Kepustakaan  

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data-data dan 

rumus-rumus yang diperlukan dalam kaitannya untuk 

menerapkan algoritma fuzzy tsukamoto. Hal ini dapat diperoleh 

dari buku-buku dan literatur lainnya. 

3.1.4. Jenis Data 

Data yang berhasil diperoleh dan dikumpulkan dalam 

penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. 

a. Data Primer 

Yaitu data yang diperoleh langsung dari obyeknya yaitu 

Kelurahan/Desa Suci, Dusun Sinung. Data tersebut antara lain 

adalah data Rumah Tangga Dusun Sinung. 
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b. Data Sekunder 

Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau 

melalui perantara serta sumber-sumber literatur lainnya 

sebagai dasar teori penulisan laporan ini. Misalnya dari 

catatan, laporan – laporan,tertulis serta buku yang berkaitan 

dengan sistem pendukung keputusan menggunakan logika 

fuzzy tsukamoto. 

3.2.Perancangan Penelitian 

3.2.1. Sumber Data dan  Variabel Penelitian 

Data penelitian  yang digunakan  adalah data Rumah Tangga 

di Dusun Sinung Kelurahan Suci. Variabel penelitian yang 

digunakan berjumlah 5 (lima) variablel input dengan 5 (lima) sub 

variabel input di dalam salah satu variabelnya dan 1 (satu) variabel 

output, variabel tersebut adalah sebagai berikut: 

a. X1 = pekerjaan,  

b. X2 = tingkat pendapatan 

c. X3 = jumlah tanggungan balita dan anak sekolah 

d. X4 = kelayakan rumah 

a. X41 = ventilasi rumah 

b. X42 = dinding rumah 

c. X43 = lantai rumah 

d. X44 = ukuran rumah 

e. X45 = mck rumah 
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e. X5 = kepemilikan lahan 

f. X6 = hasil rumah tangga 

3.2.2. Entity Relation Diagram (ERD) 

Entity Relation Diagram dibuat dengan tujuan untuk 

menggambarkan relasi antara satu tabel dengan tabel yang lainnya 

saling berhubungan, sehingga nantinya dapat terlihat batasan-

batasan hubungan dari semua tabel yang dibuat.  

3.2.3. Diagram Konteks 

Diagram konteks atau DFD level o menggambarkan yang 

terjadi di dalam Sistem Seleksi Calon Penerima Subsidi Beras 

Kelurahan/Desa Suci, Dusun Sinung. Sistem yang akan dibuat 

tersebut sebagai suatu entitas tunggal yang berinteraksi dengan 

orang maupun sistem lain. DFD level 0 digunakan untuk 

menggambarkan interaksi antara sistem yang akan dikembangkan 

dengan entitas luar. 

3.2.4. Diagram Use Case 

Diagram use merupakan pemodelan untuk kelakukan 

(behavior) Sistem Seleksi Calon Penerima Subsidi Beras 

Kelurahan/Desa Suci, Dusun Sinung. Use case mendeskripsikan 

sebuah interaksi antara satu atau lebih actor dengan Sistem Seleksi 

Calon Penerima Subsidi Beras Kelurahan/Desa Suci, Dusun Sinung 

serta dapat mengetahui fungsi-fungsi yang ada dalam sistem 

tersebut dan siapa yang berhak menggunakannnya. 
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3.2.5. Diagram Squence 

Diagram sequence menggambarkan kelakuan objek pada use 

case pada Sistem Seleksi Calon Penerima Subsidi Beras 

Kelurahan/Desa Suci, Dusun dengan mendeskripsikan waktu hidup 

objek dan message yang dikirimkan dan diterima antarobjek.  

3.2.6. Diagram Aktivitas 

Diagram aktivitas digunakan untuk menggambarkan 

workflow (aliran kerja) atau aktivitas dari Sistem Seleksi Calon 

Penerima Subsidi Beras Kelurahan/Desa Suci, Dusun Sinung yang 

ada agar lebih mudah memahami proses yang terjadi.  

3.2.7. Perancangan Database 

Perancangan database merupakan salah satu komponen yang 

penting dalam penyusunan aplikasi komputer. Tabel-tabel database 

yang diperlukan dalam pembuatan Sistem Seleksi Calon Penerima 

Subsidi Beras Kelurahan/Desa Suci, Dusun Sinung. 

3.2.8. Perancangan Input dan Output 

1. Rancangan Input 

Rancangan input adalah rancangan tampilan yang nantinya 

akan digunakan untuk menginput data-data dalam proses 

Sistem Seleksi Calon Penerima Subsidi Beras Kelurahan/Desa 

Suci, Dusun Sinung. 
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2. Rancangan Output 

Rancangan output adalah rancangan tampilan yang berupa 

tampilan di media kertas atau di layar. Desain output pada 

Sistem Seleksi Calon Penerima Subsidi Beras Kelurahan/Desa 

Suci, Dusun Sinung meliputi desain laporan-laporan yang 

diinginkan serta menu-menu yang terdapat dalam program 

aplikasi nantinya. 

3.3.Teknik Analisis Data 

Pada metode Tsukamoto, setiap konsekuen pada aturan yang 

berbentuk IF-THEN harus direpresentasikan dengan suatu himpunan fuzzy 

dengan fungsi keanggotaan yang monoton. Sebagai hasilnya, output hasil 

inferensi dari tiap-tiap aturan diberikan dengan tegas (crisp) berdasarkan 

α-predikat (fire strength). Hasil akhirnya diperoleh dengan menggunakan 

rata-rata terbobot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


