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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Bahan dan Alat Penelitian 

3.1.1 Bahan Penelitian 

Untuk menunjang suatu penelitian penulis juga harus mempunyai  bahan-bahan 

yang di butuhkan dalam penelitian ini adalah  

1. Observasi yaitu melakukan penelitian langsung di UPT Balai Benih Ikan 

Pecangaan 

2. Wawancara yaitu memberikan sebuah pertanyaan- pertanyan kepada karyawan 

kantor maupun pekerja tambak. 

3. Dokumentasi yaitu mendokumentasikan foto dan file data benih ikan yang berada 

ditempat observasi. 

3.1.2 Alat Penelitian 

a. Perangkat keras 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah seperangkat komputer atau 

laptop yang di lengkapi dengan software pendukung, berikut adalah alat-alat yang di 

gunakan dalam penelitian : 

 Proccessor Intel(R) Core(TM) i3-4030U CPU @ 1.86GHz 

 RAM 4 GB 

 SSD 120 GB 

b. Sistem operasi 

 Windows 10 Pro 64-bit 

c. Perangkat lunak 

 VScode 

 Xampp Server 

 Web Browser 

 Framework laravel 7.0 
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3.2 Prosedur Penelitian  

Dalam prosedur penelitian terdapat beberapa tahapan yaitu pengumpulan data 

penelitian, identifikasi dan pengolahan data, analisis dan perancangan sistem, 

implementasi sistem dan pengujian sistem serta evaluasi sistem.  

Adapun gambaran dari prosedur penilaian seperti pada gambar 3.1 : 

 

Gambar 3. 1 Prosedur Penelitian 

3.2.1.  Identifikasi Dan Pengolahan Data 

Di tahap ini adalah cara melakukan identifikasi masalah terhadap data yang 

sudah didapat dari proses pengumpulan data, pemilihan bibit ikan dan kemudian 

mengolah data tersebut untuk nantinya dapat dilakukan proses perumusan masalah. 

3.2.2.  Analisis Dan Perancangan Sistem 

a. Analisa Sistem  

Proses dalam tahap ini adalah melakukan analisa terhadap sistem yang sudah 

berjalan saat ini pada pemilihan bibit ikan. Dari hasil analisa yang ada, penulis dapat 

mengusulkan perkembangan dan perbaikan pada sistem yang ada, dan meciptakan 

kondisi kerja yang efektif dalam mengelola dan membudidayakan bibit ikan air tawar. 
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b. Perancangan Sistem  

1) Perancangan Sistem 

Dalam perancangan sistem ini, penulis mengusulkan perancangan sistem 

dibuat dengan menggunakan :  

a. Context Diagram atau konteks diagram adalah suatu pendekatan terstruktur 

yang menggambarkan sistem secara besar, dapat digambarkan dengan 

hubungan antara input dan output antara pihak luar dan sistemnya.  

b. Data Flow Diagram atau DFD adalah yang menggambarkan fungsi logika 

dari sebuah sistem. Dalam DFD mempunyai aliran data dan proses yang 

terjadi dalam sistem.  

2) Perancangan Basis Data 

Perancangan Basis Data atau Database adalah salah satu komponen yang 

sangat penting dalam membuat sistem informasi. Perancangan basis data 

dalam skema konseptual ini menggunakan model ERD yaitu Entity 

Relationship Diagram. 

3.2.3.  Implementasi Sistem 

Tahapan ini adalah desain sistem pendukung keputusan pemilihan bibit ikan air 

tawar ini akan di buatkan sistem dengan bahasa pemrogaman dan basis data, serta 

mengaplikasikan dalam bentuk sistem berbasis web dengan menggunakan bahasa 

pemrogaman PHP serta menggunakan database server MySQL yang dapat di akses 

oleh unit internal. 

3.2.4.  Tahapan Pengujian Sistem 

Setelah proses pembuatan sistem selesai dilakukan, maka langkah selanjutnya 

dengan pengujian sistem yang menggunakan pengujian Black box testing untuk 

mengetahui apakah program yang dibuat sudah bekerja dengan baik dan sesuai yang 

diharapkan atau masih terjadi error pada program tersebut.  
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3.2.5.  Pemeliharaan Sistem 

Di tahapan ini, system pendukung keputusan pemilihan bibit ikan air tawar akan 

dilakukan pemeliharaan terhadap website secara berkala. Dimaksudkannya informasi 

yang di dapatkan akan selalu terbaru. 

3.3 Metode pengumpulan data. 

Metode pengumpulan data yaitu metode untuk suatu data maupun suatu teori-

teori penelitian yang sedang dilakukan (leangge, 2016). 

1. Studi literatur dilakukan untuk mempelajari penelitian sebelumnya yang 

berhubungan dengan system pendukung keputusan menggunakan metode 

entropy-saw. 

2. Wawancara dilakukan untuk memenuhi kebutuhan data dan system. Wawancara 

ini dilakukan di UPT BALAI BENIH IKAN di Pecangaan. 

3.4 Metode pengembangan perangkat lunak 

Metode pengembangan perangkat lunak yang penulis gunakan ialah metode 

Entropy-SAW. Metode entropy digunakan untuk menentukan nilai bobot kriteria akhir 

setelah dilakukan perhitungan, sedangkan SAW digunakan untuk penentuan ranking 

pemilihan bibit ikan terbaik.  

3.5 Analisi kebutuhan sistem 

3.5.1 Analisis sistem yang berjalalan 

Berikut adalah analisis sistem yang bejalan ssat ini adalah  
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Gambar 3. 2 Sistem Yang Berjalan 

3.5.2 Analisis sistem yang diusulkan 

Pada tahap Analisa ini system baru yang ingin penulis buat untuk pemilihan bibit 

ikan terbaik. Dengan adanya system pendukung keputusan ini, diharapkan pembudiaya 

ikan dapat mengetahui hasil ikan yang cocok dibudidayakan. 

Berikut adalah flow of document yang diusulkan. 

 

Gambar 3. 3 Sistem Yang Diusulkan 
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3.5.3 Analisis Kebutuhan Fungsional 

Pada tahap ini, analisis kebutuhan fungsional membagi fungsi yang ada di 

aplikasi. Menurut penulis, berikut kebutuhan fungsional yang ada di UPT Balai benih 

ikan Pecangaan : 

a. Membantu par pembudidaya untuk menentukan bibit ikan air tawar yang terbaik 

untuk dibudidayakan. 

b. Sebagai rekapan data dan tersimpan di website. 

3.5.4 Analisis kebutuhan non fungsional 

Pada tahap analisis ini, dilihat dari sudut pandang pembuat atau perancang 

aplikasi dan calon user yang nantinya akan menggunakan aplikasi tersebut. Menurut 

Analisa penulis kebutuhan standar yang harus dimiliki ialah: 

1. Program aplikasi 

a. OS Windows 10 pro sebagai sistem operasi 

b. Sublime Text 3 sebagai text editor 

c. XAMPP sebagai web server 

d. Google chrome sebagai browser. 

2. User / pengguna aplikasi 

a. Computer PC / Laptop 

3.6 Perancangan system 

Rancangan system ini dibuat menggunkan UML (Unified Modeling Language) 

yaitu Bahasa spesifikasi standar yang digunakan untuk mendokumentasi, 

memspesifikasikan dan membangun perangkat. 

3.6.1 Use case diagram 

Use case diagram merupakan bentuk diagram yang menggambarkan hubungan 

antara aktor dengan sistem. Use case diagram bisa mendeskripsikan sebuah interaksi 

antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Use case diagram juga 

bisa digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem 
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dan  bisa juga mempresentasikan sebuah interaksi aktor dengan sistem. Komponen 

tersebut kemudian menjelaskan komunikasi antara aktor,  dengan sistem yang 

ada.  Berikut contoh usecase diagaram pemilihan bibit ikan terbaik menggunakan 

metode entropy-SAW studi kasis di UPT Bailai Benih Ikan Pecangaan. 

Login

Lihat nilai 

alternatif

Rangking

Input nilai 

kriteria

Admin

<<include>>

User
<<include>>

<<include>>

 

Gambar 3. 4 Usecase Diagram 

Berikut alur scenario usecase diagram : 

a. Scenario usecase home 

Scenario usecase Alur optimistic 
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Actor utama : admin 

Actor tambahan : user 

Nama usecase : home 

Tujuan : tampilan  muka website 

Kondisi awal : halaman depan 

website 

Kondisi akhir : halaman depan 

website 

1. Tampilan home website 

 

b. Scenario usecase login 

Scenario usecase Alur optimistic 

2. Admin memasukkan username dan 

password  

3. Berhasil masuk ke halaman utama 

 

Alur pesimistic 

Jika gagal masuk, maka ulangi 

memasukkan username dan 

passwordnya. 

Actor utama : admin 

Actor tambahan : system 

Nama usecase : login 

Tujuan : untuk masuk ke website 

Kondisi awal : admin login ke system 

Kondisi akhir : admin berhasil login 

ke website 

 

c. Skenario usecase input nilai kriteria 

Scenario usecase Alur optimistic 
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Actor utama : admin 

Actor tambahan : - 

Nama usecase : input kriteria 

Tujuan : memasukkan nilai kriteria  

Kondisi awal : admin memasukkan 

nilai kriteria  

Kondisi akhir : nilai kriteria sudah di 

inputkan 

1. Admin input nilai kriteria 

2. Admin berhasil menginput nilai 

kriteria. 

 

Alur pesimistic 

1. Admin tidak bisa melihat kriteria 

sebelum menginput nilai kriteria. 
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d. Scenario usecase lihat nilai alternatif 

Scenario usecase Alur optimistic 

1. Admin lihat nilai alternatif 

 

Alur pesimistic 

1. Admin tidak biasa melihat nilai 

sebelum nilai di input 

Actor utama : admin 

Actor tambahan : - 

Nama usecase : lihat alternatif 

Tujuan : melihat nilai kriteria  

Kondisi awal : admin melihat 

alternatif keseluruhan 

Kondisi akhir : admin melihat 

alternatif keseluruhan 

 

e. Scenario profile website 

Scenario usecase Alur optimistic 

1. Admin maupun user melihat profile 

website 

Actor utama : admin, user 

Actor tambahan : - 

Nama usecase : profile website 

Tujuan : melihat profile dan funsi 

website 

Kondisi awal : admin maupun user 

bisa  profile website 
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f. Lihat rangking  

Scenario usecase Alur optimistic 

1. Admin melihat daftar ikan terbaik 

yang sudah di hitung menggunakan 

metode SAW. 

Actor utama : admin 

Actor tambahan : user 

Nama usecase : lihat rangking tabel  

ikan 

Tujuan : melihat nilai ikan terbaik 

yang sudah dihitung 

Kondisi awal : admin melihat table 

ikan terbaik yang sudah dilakukan 

perhitungan menggunakan metode 

saw 

 

3.6.2 Class diagram 

Class diagram adalah jenis diagram struktur statis dalam UML yang 

menggambarkan struktur sistem dengan menunjukkan sistem class, atributnya, metode, 

dan hubungan antar objek.Class diagram disebut jenis diagram struktur karena 

menggambarkan apa yang harus ada dalam sistem yang dimodelkan dengan berbagai 

komponen. Berikut contoh Class diagram pemilihan bibit ikan terbaik UPT Balai benih 

ikan Pecangangaan. 
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Gambar 3. 5 Class Diagram 

3.6.3 Activity diagram 

Activity Diagram merupakan rancangan aliran kerja dalam sistem yang akan 

dijalankan. Activity Diagram juga digunakan untuk menjelaskan bagan atau 

mengelompokan alur tampilan dari sistem tersebut. Activity Diagram memiliki 

komponen dengan bentuk tertentu yang dihubungkan menggunakan tanda panah. 

Panah tersebut mengarah ke-urutan aktivitas yang terjadi dari awal hingga akhir.
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a. Activity diagram login 

 

Gambar 3. 6 Activity Diagram Login 

b. Activity diagram input nilai kriteria 

 

Gambar 3. 7 Activity Diagram input kriteria 
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c. Activity diagram lihat nilai kriteria 

 

Gambar 3. 8 Activty Digram lihat nilai kriteria 

d. Activity diagram rangking 

 

Gambar 3. 9 Activity Diagram Rangking 
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3.6.4 Sequence diagram 

Diagram sequence ini biasa digunakan untuk menggambarkan skenario atau 

rangkaian langkah – langkah yang dilakukan sebagai respon dari sebuah event untuk 

menghasilkan ouput tertentu, dan perubahan apa saja yang terjadi secara internal dan 

ouput apa yang dihasilkan. 

1. Sequence diagram login admin 

 

Gambar 3. 10 Sequence Diagram Login 

2. Sequence diagram nilai kriteria 

 
Gambar 3. 11 Sequence Diagram Kriteria 
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3. Sequence diagram rangking 

 

Gambar 3. 12 Sequence Diagram Rangking 

3.7 Perencanaan basis data 

3.7.1 ERD (entity relationship diagram) 

ERD adalah salah satu jenis diagram struktural yang biasa digunakan dan 

dimanfaatkan dalam desain sebuah database maupun rencana bisnis. Ada banyak 

komponen yang mendirikan ERD seperti simbol dan juga konektor yang berbeda. 

Komponen ini akan melakukan visualisasi pada dua informasi yang penting. 
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Alternatifadmin Input

Memiliki

id_admin

nama

password

no_kolamnama_ikan

n

1

1

Nilai kriteria

Lama besar

id_kritera

Luas 

kolam

Bobot

nama_kriteria

ph

Rangking

id_kriteria

nilai

1

User

id_user
namapassword

Memilikin

Berat_ideal

1

Memiliki

n

1

 

Gambar 3. 13 Entitas Relation Diagram 

3.7.2 Struktur Tabel 

1. Tabel admin 

Tabel 3. 1 Tabel Admin 

No Field Type Width Keterangan 

1.  Id_admin number  20 Primary key 

2. Nama Varchar 20 Nama admin 

3. password Varchar 20 password 

2. Tabel kriteria 

Tabel 3. 2 Tabel Kriteria 

No Field Type Width Keterangan 

1.  Id_kriteria number  20 Primary key 

2. Luas_kolam number 20 Luas kolam 

3. Lama_besar number 20 Lama besar 
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4. ph number 20 Ph 

5. Berat_ideal number 20 Berat ideal 

3. Tabel user 

Tabel 3. 3 Tabel User 

No Field Type Width Keterangan 

1.  Id_user number  20 Primary key 

2. nama Varchar 20 Nama user 

4. Tabel rangking 

Tabel 3. 4 Tabel Rangking 

No Field Type Width Keterangan 

1.  Id_user number  20 Primary key 

2. nilai number 20 Nilai 
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3.9 Rancangan User Interface 

UI (User Interface) adalah bagian visual dari website, software, atau hardware 

yang menentukan bagaimana seseorang berinteraksi dengan produk tersebut. User 

interface sendiri menggabungkan beberapa konsep desain visual, desain interaksi, dan 

infrastruktur informasi dan menjadikan satu dengan tujuan untuk meningkatkan 

kemudahan penggunaan dalam menjalankan tampilan program. 

1. Rancangan halaman login aplikasi 

2. Rancangan halaman dashboard utama / Home 

3. Rancangan halaman data peternak 

4. Rancangan halaman tambah data peternak 

5. Rancangan halaman data ikan 

6. Rancangan halaman tambah data ikan 

7. Rancangan halaman tabel penilaian 

8. Rancangan halaman rangking ikan 

3.8.1 Rancangan Login Aplikasi 

Sebelum melakukan proses SPK pada sistem, maka admin harus melakukan 

login terlebih dahulu kedalam aplikasi pemilihan bibit ikan air tawar, dibawah ini 

merupakan rancangan halam login: 

 

Gambar 3. 14 Rancangan Login Aplikasi 
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3.8.2 Rancangan Halaman Dashboard Aplikasi 

Dibawah ini merupakan tampilan halaman dashboard admin yang terdiri dari 

beberapa menu, diantaranya menu data peternak, data ikan, tabel nilai dan rating ikan. 

 
Gambar 3. 15 Rancangan Halaman Dashboard Aplikasi 

3.8.3 Rancangan Data Peternak 

Halaman ini berfungsi untuk melihat data peternak ikan air tawar. Berikut 

rancangan halaman data peternak : 

 

Gambar 3. 16 Rancangan Data Peternak 
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3.8.4 Rancangan Tampilan Tambah Data Peternak 

Halaman ini berfungsi untuk menambah data peternak. Berikut rancangan untuk 

tampilan tambah data peternak: 

 

Gambar 3. 17 Rancangan Tampilan Tambah Data Peternak 

3.8.5 Rancangan Tampilan Data Ikan 

Halaman ini berfungsi untuk menampilkan data ikan pada aplikasi pemilihan 

bibit ikan air tawar. Berikut rancangan tampilannya : 

 

Gambar 3. 18 Rancangan Tampilan Data Ikan 
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3.8.6 Rancangan Tambah Data Ikan 

Dihalaman ini berfungsi untuk menambahkan data ikan. Input data ikan meliputi 

nama ikan, luas kolam(m2), suhu(c), berat(g), lama besar(bulan), tinggi (mdpl), ph air. 

 

Gambar 3. 19 Rancangan Tambah Data Ikan 

3.8.7 Rancangan Tabel Penilaian 

Dihalaman rancangan tabel halaman ini berfungsi untuk melihat nilai kriteria 

yang sudah ditentukan dalam bobot nilai masing-masing. 

 

Gambar 3. 20 Rancangan Tabel penilaian 
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3.8.8 Rancangan Tampilan Rangking 

Halaman ini berfungsi untuk meilhat hasil perangkingan ikan yang sudah 

dilakukan perhitungan sebelumnya. Berikut rancangan tampilan hasil perangkingan : 

 

Gambar 3. 21 Rancangan Tampilan Penilaian 

 


