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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 Metode penelitian merupakan suatu prosedur yang digunakan untuk 

mengumpulkan data, mengolah data dan menganalisa data menggunakan metode 

tertentu. Dalam menyusun laporan skripsi, penulis menggunakan beberapa metode 

penelitian yaitu: 

3.1 Sumber Data Penelitian 

Dalam pembuatan skripsi ini, data yang digunakan dalam penelitian 

tentang prediksi hasil panen adalah data rata-rata curah hujan dan irigasi yang 

diperoleh dari Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo. Irigasi merupakan usaha 

penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air untuk menunjang pertanian. Di 

Kabupaten Sukoharjo mempunyai daerah irigasi seluas 17.178 Ha untuk 

sawah yang dua kali panen setiap tahunnya dan 4.559 Ha untuk sawah yang 

satu kali panen setiap setahunnya. Jaringan irigasi di wilayah Kabupaten 

Sukoharjo merupakan bagian dari jaringan irigasi Wonogiri yang bersumber 

dari waduk Gajah Mungkur Wonogiri, mengalir melalui Bendung Colo. Selain 

itu variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah rata-rata curah hujan. 

Curah hujan merupakan salah satu gejala cuaca yang terjadi di atmosfer bumi. 

Curah hujan sebenarnya merupakan salah satu bentuk dari air endapan titik-

titik air yang terdapat di awan dan jatuh ke bumi. Curah hujan dapat diukur 

menggunakan alat bernama fluviometer dan rain gauge. Alat tersebut 

diletakkan pada tempat terbuka dan diusahakan agar air lain tidak masuk ke 

dalam alat tersebut. Alat tersebut akan menghitung banyaknya curah hujan 

harian, bulanan maupun tahunan. Rata-rata curah hujan di Kabupaten 
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Sukoharjo diambil perkecamatan setiap bulannya. Daerah di Kabupaten 

Sukoharjo yang mempunyai rata-rata curah hujan paling tinggi adalah 

Kecamatan Weru, Kecamatan Bulu, Kecamatan Tawangsari, Kecamatan 

Nguter, Kecamatan Bendosari dan Kecamatan Polokarto dengan luas sawah 

tadah hujan masing-masing 398 ha, 411 ha, 25 ha, 382 ha, 399 ha dan 231 ha. 

Secara georafis kecamatan tersebut terletak di ketinggian 94-693 m diatas 

permukaan laut. Daerah tertinggi di Kabupaten Sukoharjo terletak di 

Kecamatan Bulu dengan ketinggian 693 m diatas permukaan laut. Sedangkan 

untuk Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Mojolaban, Kecamatan Grogol, 

Kecamatan Baki, Kecamatan Gatak, Kecamatan Kartasura mempunyai rata-

rata curah hujan rendah berkisar antara 9 – 12,6 mm pertahun. Daerah yang 

mempunyai rata-rata curah hujan rendah tersebut terletak di ketinggian 89 – 

144 m diatas permukaan laut yang membuat irigasi menjadi faktor penting 

dalam pengairan di sawah. 

  

3.2 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian berupa data primer dan data 

sekunder. 

3.2.1 Data Primer 

Data primer berupa data yang diambil langsung dari instansi 

yang menjadi objek penelitian yaitu Dinas Pertanian Sukoharjo. Data 

tersebut diantaranya adalah data rata-rata curah hujan, irigasi, dan 

hasil panen selama beberapa tahun terakhir. Data tersebut didapatkan 

dalam bentuk file dengan ekstensi .pdf yang nantinya akan menjadi 
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bahan penelitian skripsi dan juga sebagai inputan data yang akan 

dikelola di dalam database. 

3.2.2 Data Sekunder 

Data sekunder berupa data yang diperoleh dari buku yang 

mendukung penelitian. Dalam menyelesaikan laporan ini, data 

diperoleh dari media pustaka tentang teori-teori prediksi 

menggunakan regresi nonlinier kubik, serta buku dan literatur yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Sebagaimana yang telah di uraikan pada tujuan penulisan, bahwa untuk 

mewujudkan tujuan dari penelitian ini diperlukan data-data hasil panen, rata-

rata curah hujan dan irigasi yang digunakan untuk menghitung nilai prediksi 

di masa yang akan datang, sehingga aplikasi yang dihasilkan nantinya benar-

benar mampu menjawab permasalahan yang muncul.  

3.3.1 Wawancara (Interview) 

Dalam memperoleh data, dilakukan wawancara kepada Bapak 

Jati Purnomo yang menjabat sebagai Seksi Produksi bagian TPH di 

Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo tentang faktor yang 

mempengaruhi hasil panen padi di Kabupaten Sukohajo. Dalam 

wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa ada berbagai macam 

faktor yang mempengaruhi hasil panen padi, antara lain faktor cuaca 

seperti, siklus cuaca lima tahunan yang membuat cuaca pada tahun ke 

lima menjadi lebih ekstrim dari tahun sebelumnya dan rata-rata curah 
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hujan yang berbeda intensitas setiap tahunnya. Sehingga bisa 

mengakibatkan gagal panen pada wilayah tertentu. Faktor tanah 

seperti kesuburan tanah yang berbeda-beda di setiap daerah juga 

mempengaruhi hasil panen padi. Selain itu faktor pupuk dan irigasi air 

dari DAM ke sawah-sawah juga cukup mempengaruhi tingkat 

produktivitas padi di Kabupaten Sukoharjo.  

3.3.2 Studi Pustaka 

Pada tahap ini dilakukan dengan mempelajari buku-buku 

referensi atau sumber-sumber yang berkaitan dengan skripsi, baik dari 

buku bacaan maupun internet.  

 

3.4 Analisa Kebutuhan 

Analisis kebutuhan perangkat lunak dilakukan untuk mengetahui 

semua permasalahan serta kebutuhan yang diperlukan dalam pengembangan 

aplikasi prediksi. 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 mempenaruhi 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 diharapkan. 
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3.4.1 Analisa Sistem Berjalan 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, pada Dinas 

Pertanian Sukoharjo juga melakukan peramalan menggunakan metode 

tertentu, yang perhitungannya dilakukan dengan cara manual tanpa 

menggunakan sistem komputer. 

3.4.2 Analisa Sistem yang diusulkan 

Aplikasi yang diusulkan penulis adalah membuat aplikasi untuk 

memprediksi hasil panen padi di Sukoharjo. Dengan menggunakan 

metode Regresi Nonlinier Kubik. 

 

3.5 Perancangan Sistem 

Informasi yang sudah didapat dari Dinas Pertanian tersebut kemudian 

di analisa dan diproses menjadi sebuah data. Dalam rancangan sistem yang 

akan dibuat menggunakan perancangan berbasis objek yang meliputi 

rancangan Use Case Diagram, Activity Diagram, Object Diagram dan Class 

Diagram. 

1. Use Case Diagram 

Use Case Diagram adalah gambaran fungsional dari suatu sistem, 

sehingga pengguna sistem paham dan mengerti mengenai kegunaan sistem 

yang akan dibangun. Use Case Diagram digunakan untuk mengetahui 

fungsi apa saja yang ada didalam sebuah sistem informasi dan siapa saja 

yang berhak menggunakan fungsi-fungsi itu. Syarat penamaan pada use 

case adalah nama didefinisikan sesederhana mungkin dan dapat dipahami. 
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2. Activity Diagram 

Activity diagram digunakan untuk menggambarkan kegiatan–

kegiatan yang ada didalam suatu sistem. Agar dapat lebih memahami 

tentang sistem yang akan dibuat, maka perlu dibuatkan activity diagram 

tentang sistem yang sedang berjalan. 

3. Object Diagram 

Diagram Objek adalah salah satu perancangan sistem yang 

digunakan untuk menjelaskan tentang nama objek, atribut dan metode 

yang dipakai.  Sebuah diagram objek adalah gambaran dari objek – objek 

dalam sebuah sistem pada satu waktu. 

4. Class Diagram 

Class diagram adalah model statis yang menggambarkan struktur 

dan deskripsi class serta berhubungan antara class.  Class diagram mirip 

dengan ER-Diagram pada perancangan database, bedanya pada ER-

Diagram tidak terdapat operasi/metode tapi hanya atribut. Class terdiri dari 

nama kelas, atribut dan operasi. 

 

3.6 Metode Pengembangan Sistem 

Dalam pengembangan sistem metode yang digunakan adalah metode 

waterfall. Metode waterfall memiliki beberapa tahapan yang berurut yaitu: 

reqirement (analisis kebutuhan), design system (desain sistem), coding 

(pengkodean) & testing (pengujian), dan pemeliharaan.  
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Tahapan-tahapan yang ada di dalam SDLC adalah sebagai berikut : 

1. Analisis.  

Tahapan ini bertujuan untuk menganalisis spesifikasi kebutuhan 

perangkat lunak yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi ini diperoleh 

melalui wawancara  

2. Desain. 

Proses yang berfokus pada desain pembuatan program perangkat 

lunak termasuk struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi 

antarmuka, dan prosedur pengodean. 

3. Pengodean. 

Tahap mentranslasikan desain ke dalam bahasa yang dimengerti 

oleh komputer. Dalam penelitian ini menggunakan bahasa visual basic. 

4. Pengujian. 

Pengujian berfokus pada perangkat lunak dari segi logic dan 

fungsional, dan  memastikan bahwa semua bagian berjalan dengan baik. 

5. Pemeliharaan. 

Perangkat lunak yang telah dibuat dapat mengalami perubahan 

sesuai permintaan pemakai. Pemeliharaan dapat dilakukan jika ada 

permintaan tambahan fungsi sesuai dengan keinginan pemakai ataupun 

adanya pertumbuhan dan perkembangan baik perangkat lunak maupun 

perangkat keras. 
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3.7 Flowchart 

Flowchart adalah penyajian yang sistematis tentang proses dan logika dari 

kegiatan penanganan informasi atau penggambaran secara grafik dari langkah-

langkah dan urut-urutan prosedur dari suatu program. 

Adapun deskripsi Rumusan Masalah dalam pembuatan aplikasi 

prediksi ini, 

1. Pemrosesan nilai masukan dengan menggunakan metode regresi 

nonlinier kubik. 

2. Melakukan uji statistik untuk mengetahui kelayakan model regresi 

nonlinier kubik. 

3. Menampilakan hasil analisis hubungan antara hasil panen padi dengan 

rata-rata curah hujan dan hubungan antara hasil panen padi dengan 

irigasi. 
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Berikut merupakan flowchart dalam pembuatan aplikasi prediksi hasil 

panen menggunakan metode regresi nonlinier kubik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Flowchart Proses Prediksi 
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3.8 Pengujian 

Pengujian Black Box (Black Box Testing) terfokus pada apakah unit 

program memenuhi kebutuhan (requirement) yang disebutkan dalam 

spesifikasi. Pada black box testing, cara pengujian hanya dilakukan dengan 

menjalankan atau mengeksekusi unit atau modul, kemudian diamati apakah 

hasil dari unit itu sesuai dengan proses bisnis yang diinginkan. Jika ada yang 

unit yang tidak sesuai outputnya maka untuk menyelesaikannya, diteruskan 

pada pengujian yang kedua, yaitu box testing. 

 

 


