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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

 

Gambar 3.1 Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Balai Besar Wilayah 
Sungai (BBWS) Cilliwung – Cisadane 

 
Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data histori 

tinggi muka air pada sungai daerah Depok, Bogor, dan Bekasi yang dinaungi 

oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cilliwung – Cisadane (seperti pada 

gambar 3.1 yaitu merupakan peta DAS BBWS Ciliwung – Cisadane) untuk 

periode tahun 2015 hingga 2018. 
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3.2 Metode Penelitian 

3.2.1 Solving Problem Method 

Tabel 3.1 Solving Problem Method 
Sumber : Cawley & Talbot, 2010 dan Wiyanti & Pulungan, 2013 

Metode Support Vector 
Regression (SVR) ARIMA 

Kelebihan 

1. Memiliki parameter 
regularisasi yang 
berfungsi menghindari 
over-fitting 

2. Dapat direkayasa 
melalui kernel 

3. Dapat dilakukan 
optimasi dengan 
metode lain yang dapat 
membuat metode lebih 
efisien 

1. Pengaplikasi model 
yang mudah terhadap  
data time series. 

2. Mudah di modifikasi 
dengan algoritma 
lainnya, khususnya 
untuk data yang 
memiliki kasus non-
liner dan liner secara 
bersamaan. 

3. Peramalan yang tepat 
dan baik untuk data 
peramalan jangka 
pandek dan untuk data 
time series. 

Kekurangan 
Bergantung pada 
parameter dari 
regularisasi dan kernel 

Kurang baik dalam 
peramalan dengan data 
non linier  
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3.2.2 System Design Method 

Tabel 3.2 System Design Method 
Sumber : Dennis, Wixom, & Roth, 2012 

Metode Waterfall Prototype 

Rapid 
Application 

Development 
(RAD) 

Kelebihan 

1 Memungkinkan 
untuk 
departementalisasi 
dan kontrol. 

2 Kualitas sistem 
yang dihasilkan 
akan baik, karena 
pelaksanaannya 
bertahap. 

3 Dokumen 
pengembangan 
sistem sangat 
terorganisir, 
karena tiap tahap 
harus diselesaikan 
terlebih dahulu 
sebelum berlanjut 
ke tahap 
selanjutnya 

1 Menjalin 
komunikasi yang 
baik antara user 
dengan 
pengembang 
sistem. 

2 Menghemat 
waktu dalam 
mengembangkan 
sebuah sistem. 

3 Menghemat 
biaya. 

1 Menghemat 
waktu. 

2 Membantu 
pengembangan 
aplikasi yang 
berfokus pada 
waktu 
penyelesaian. 

3 Mengurangi 
seluruh 
kebutuhan 
yang berkaitan 
dengan biaya 
proyek dan 
sumber daya 
manusia. 

4 Sudut pandang 
user disegikan 
dalam sistem 
akhir yang 
baik melalui 
fungsi-fungsi 
sistem atau 
interface. 

5 Menciptakan 
rasa 
kepemilikan 
yang kuat. 

Kekurangan 

1 Tidak 
memungkinkan 
adanya revisi. 

2 Proses 
pengembangan 
tidak dapat 
dilakukan secara 
berulang. 

Tidak cocok untuk 
diimplementasikan 
pada sebuah sistem 
yang sangat besar 

dan global. 

1 Mengerjakan 
proyek dengan 
terburu-buru. 

2 Waktu yang 
sedikit akan 
membuat 
pengembang 
kurang melihat 
secara detail. 
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Metode Waterfall Prototype 

Rapid 
Application 

Development 
(RAD) 

3 Satu kesalahan 
akan menjadi 
permasalahan 
yang fatal dan 
berakibat pada 
tahapan 
selanjutnya. 

4 Pembuatan 
perangkat lunak 
akan dimulai 
ketika tahap 
desain telah 
selesai (proses 
yang lama). 

Berdasarkan perbandingan metode pengembangan sistem di atas, maka 

metode pengembangan sistem yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode Rapid Application Development atau RAD. Metode RAD ini digunakan 

karena dapat membantu pengembangan aplikasi yang berfokus pada waktu 

penyelesaian yang cepat serta memaksimalkan hasil yang berkualitas. Terdapat 3 

tahapan dalam metode RAD ini, yaitu: 

a) Tahap Requirement Planning 

Pada tahap ini akan mengidentifikasi tujuan dari penelitian ini 

mengenai prediksi tinggi muka air sungai pada daerah Bogor, Bekasi dan 

Depok serta mengidentifikasi syarat-syarat yang akan digunakan dalam 

pembuatan sistem penelitian ini, seperti informasi data histori tinggi muka 

air sungai yang ada pada daerah Bogor, Bekasi, dan Depok. 
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b) Tahap System Design Method 

Pada tahap ini akan dilakukan perancangan sistem serta membangun 

prototype aplikasi mengenai prediksi tinggi muka air sungai dan melakukan 

evaluasi dengan user yang menggunakan aplikasi ini dan memperbaiki 

kesalahan pada aplikasi ini. 

c) Tahap Implementation 

Setelah melakukan evaluasi dengan user, selanjutnya pada tahap ini 

sistem diimplementasikan dan kemudian diujicoba dan kemudian 

diperkenalkan kepada user lainnya. 

3.3 Teknik Pengambilan Data 

Teknik pengambilan data ini menggunakan teknik observasi berdasarkan 

data yang didapatkan dari Badan Besar Wilayah Sungai atau BBWS Ciliwung 

- Cisadane. Data yang didapatkan berupa data histori tinggi muka air sungai 

pada wilayah Bogor, Depok dan Bekasi selama periode tahun 2015 hingga 

2018.  

3.4 Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan pehitungan dengan menggunakan bahasa R pada aplikasi R-

Studio dimana memiliki library yang mendukung penelitian ini.  


