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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

1.1 Desain Penelitian 

Pada sub bab ini, akan dipaparkan desain penelitian dari program yang dibuat 

dalam skripsi ini.  

 

Gambar 3.1 Desain Penelitian 
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Pada Gambar 3.1 dijelaskan alur dari pembuatan penelitian ini. Dimulai dari 

penentuan requirement atau syarat yang perlu dipenuhi dalam melakukan penelitian ini. 

Dilanjutkan dengan software design yang dibuat dalam penelitian ini dimana terdiri dari 

empat tahap yaitu tahapan memasukan data, kemudian mengatur data yang masuk agar 

dapat diolah pada tahap selanjutnya yaitu tahap pengolahan data masukkan kedalam 

sistem yang pada akhirnya akan mengeluarkan data yang diperlukan. Kemudian 

terdapat tahap implementasi dimana akan dilakukan beberapa implementasi program 

berdasarkan core dan node yang telah ditentukan pada batasan masalah. Pada tahap 

terakhir terdapat tahap evaluasi untuk mengevaluasi arsitektur dari program yang telah 

dibuat serta mengevaluasi hasil dalam mendeteksi genomic repeats menggunakan 

algoritma Boyer-Moore. 

1.2 Alat dan Bahan Penelitian 

Bagian ini menjelaskan secara detail alat dan bahan yang digunakan untuk 

melakukan penelitian. 

1.2.1 Alat Penelitian 

Untuk melakukan penelitian, dibutuhkan beberapa alat penelitian yang akan 

dirincikan sebagai berikut : 

1. Perangkat keras (Hardware) pada komputer pribadi yang digunakan dengan 

spesifikasi: 

- Processor AMD RYZEN 5 1500X Quad-Core Processor -3,5GHz 

- Memory 16 GB RAM 

- Solid State Drive 180 GB 

- Hard Drive 1 TB 

2. Perangkat keras (Hardware) untuk cluster yaitu komputer dengan spesifikasi: 

- Cluster dengan 1 namenode dan 2 worker nodes, 4 worker nodes, 5 worker 

nodes, dan 11 worker nodes. Namenode dengan spesifikasi dibawah : 

- Processor Intel Broadwell 4 Cores 

- Memory 15 GB RAM 

- Hard Drive 50 GB 

Worker nodes dengan spesifikasi masing-masing node dibawah : 
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- Processor Intel Broadwell 4 Cores 

- Memory 15 GB RAM 

- Hard Drive 50 GB 

- Cluster dengan 1 Namenode dan 2 Worker nodes. Namenode dengan 

spesifikasi dibawah : 

- Processor Intel Broadwell 4 Cores 

- Memory 15 GB RAM 

- Hard Drive 32 GB 

Worker nodes dengan spesifikasi masing-masing node dibawah : 

- Processor Intel Broadwell 2 cores, 4 cores, 8 cores, dan 16 cores 

- Memory 7,5 GB RAM, 15 GB RAM, 30 GB RAM, dan 60 GB RAM  

- Hard Drive 32 GB 

3. Perangkat lunak (software) sebagai berikut: 

- Sistem operasi Debian 9 

- Apache Hadoop v 2.9.0 

- Python 3.6 

- Apache Spark v 2.3 

- Apache Spark Streaming v 2.4.3 

- Jupyter Notebook 

- Web Browser Google Chrome 

- Microsoft Word 

1.2.2 Bahan Penelitian 

Bahan yang yang diperlukan untuk melakukan penelitian yaitu data kromosom 

pada manusia atau Homo sapiens. Data ini diperoleh dari FTP Ensembl yang dapat 

diunduh pada laman ftp://ftp.ensembl.org/pub/release-95/fasta/homo_sapiens/dna/ 

1.3 Requirement Definition 

Tahap Requirement Definition atau tahap prasyarat adalah tahap menentukan 

aplikasi atau software seperti apakah yang akan dibuat. Tahap Requirement Definition 

merupakan tahapan penetapan fitur, kendala dan tujuan sistem. Semua hal tersebut akan 

ditetapkan dengan rinci dan berfungsi sebagai spesifikasi sistem. Pada sub bab ini 

ftp://ftp.ensembl.org/pub/release-95/fasta/homo_sapiens/dna/
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dijelaskan bahwa tahapan ini dimulai dari penulis melakukan diskusi dalam menentukan 

rumusan masalah yang dapat diangkat menjadi topik pada penelitian ini. Pada tahap ini 

pula penulis merumuskan tujuan dari penelitian yang berkaitan dan telah tertulis pada 

bab pertama penelitian ini. Selanjutnya penulis melakukan studi literatur berkaitan 

dengan topik yang pada tahap pertama. Pada tahap ini dilakukan studi literatur tentang 

genomic repeats yang mengandung pengetahuan umum tentang DNA serta trinucleotide 

repeat disorders, penyakit genetik yang disebabkan perulangan sejumlah 3 asam pasang 

basa. Terdapat pula pengetahuan tentang algoritma string matching Boyer-Moore, Big 

Data dan tentang Apache Spark Streaming yang akan digunakan pada penelitian ini. 

1.4 Software Design 

Dalam tahapan ini akan dibentuk sebuah arsitektur sistem berdasarkan persyaratan 

yang telah ditetapkan. Mengidentifikasi dan menggambarkan abstraksi dasar sistem 

perangkat lunak. Tahapan ini dimulai dengan penulis melakukan pengumpulan data 

yang dapat diunduh dari genbank yang tersedia: FTP NCBI atau FTP Ensembl. Pada 

penelitian kali ini penulis mengunduh 24 file kromosom (kromosom 1-22, kromosom X 

dan Y) manusia dari publikasi nomor 95 di laman FTP Ensembl yang dapat diunduh 

pada ftp://ftp.ensembl.org/pub/release-95/fasta/homo_sapiens/dna/. Selanjutnya pada 

Gambar 3.2 menjelaskan bagaimana mengatur dari masukkan data dari laman FTP 

Ensmbl kedalam sistem. Tahapan selanjutnya adalah dengan mengupload data dan 

pattern kedalam master instance dari cluster spark pada Google Cloud Project. 

Dilanjutkan dengan membuat program pencarian pattern pada string dengan 

menggunakan algoritma Boyer-Moore yang diimplementasikan dengan menggunakan 

Apache Spark Streaming pada bahasa pemrograman python. Setelah proses pencarian 

selesai, hasil jumlah pattern dan waktu proses dapat dilihat pada konsol Jupyter 

notebook dan untuk hasil jumlah pattern repeats, indeks pattern repeats, dan jumlah 

pattern telah tersimpan didalam HDFS yang dapat dipindahkan kedalam penyimpanan 

master instance dari cluster spark pada Google Cloud Project atau langsung dapat 

diunduh kedalam PC dari pengguna. 

ftp://ftp.ensembl.org/pub/release-95/fasta/homo_sapiens/dna/
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Gambar 3.2 Data Management 

Pada tahap Software Design atau tahap pengembangan perangkat lunak ini 

diterapkan metode air terjun atau metode Waterfall (Sommerville, 2011) didalamnya. 

Dalam model waterfall terdapat lima tahapan. Tahap-tahap ini dapat membantu 

penyelesaian dalam proses pengerjaan perangkat lunak. Jika suatu waktu terdapat 

kesalahan, bisa mengacu pada tahap sebelumnya untuk perbaikan. Tahap-tahap tersebut  

antara lain : 

1. Requirements Definition (Analysis) 

Pada tahap analisis ini, aplikasi yang akan dibuat dikonsep sedemikian rupa. 

Pada tahapan analisis ini fitur-fitur yang akan dibuat dikonsultasikan juga 

dengan pengguna sistem. Hal ini akan ditetapkan sebagai spesifikasi sistem yang 

rinci. 

2. System and Software Design 
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Dalam tahapan ini, software akan didesain mulai dari basis datanya, arsitektur, 

hingga user interface. Desain sistem dibuat berdasarkan spesifikasi yang telah 

ditetapkan. 

3. Implementation and Unit Testing 

Pada tahap implementasi ini bisa juga disebut tahap coding. Dalam tahap ini, 

desain perangkat lunak dibentuk sebagai satu program. Program ini kemudian 

akan diuji untuk memenuhi kebutuhan spesifikasi. 

4. Integration and System Testing 

Tahapan pengujian atau testing ini dilakukan untuk setiap bagian dalam program, 

apakah sudah sesuai kebutuhan spesifikasi atau belum. Selain itu, dalam tahap 

ini juga setiap bagian program diuji apakah sudah terintegrasi dengan baik atau 

belum. Jika secara keseluruhan sistem sudah terintegrasi dengan baik dan juga 

sesuai spesifikasi dan syarat, maka program atau sistem akan dikirim ke 

pengguna sistem. 

5. Operation and Maintenance 

Dalam tahap ini, sistem mulai diaplikasikan dan juga digunakan. Bisa juga pada 

tahap ini ditemukan beberapa error yang harus diperbaiki dan tidak ditemukan 

saat pembuatan. Pada tahap ini pun, aplikasi bisa ditambah dengan fitur baru 

yang sekiranya dibutuhkan pengguna. 

1.5 Implementation Design 

Proses implementasi dilakukan pada logika internal dalam memastikan semua 

pernyataan telah diuji. Dalam tahapan ini, setiap unit program akan diintegrasikan satu 

sama lain dan diuji sebagai satu sistem yang utuh untuk memastikan sistem telah 

memenuhi persyaratan yang ada. Setelah melewati tahap praproses hingga tahap 

pembuatan software, penulis membuat skenario eksperimen yang akan dilakukan. 

Seperti pada gambar 3.4 dilakukan eksperimen komputasi Big Data dengan berbagai 

jumlah core dan jumlah node untuk mendapatkan perbandingan dari setiap satu kali 

percobaan. 
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Gambar 3.3 Implementation Design 

1.6 Evaluation Design 

Tahap evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah program yang dirancang oleh 

penulis ditemukan error ataupun kesalahan dalam penulisan program, kesalahan dalam 

pemrosesan komputasi Big Data, dan mendapatkan hasil yang ingin didapat ataukah 

tidak. Apabila terdapat kesalahan dalam penulisan program atau coding maka sesuai 

dengan menggunakan metode Waterfall (Sukamto & Shalahuddin, 2011) penulis akan 

mengulangi tahapan kembali kepada tahapan software design. Apabila tidak ditemukan 

kesalahan dalam coding namun terdapat error dalam pemrosesan pada komputasi 

Apache Spark Streaming, maka dengan menggunakan keunggulan dari Apache Spark 

Streaming yaitu fault tolerance sehingga dapat memperbeaiki secara otomatis dan tetap 

melanjutkan komputasi hingga tetap mengeluarkan hasil yang diinginkan. Kemudian 

hasil evaluasi akan dicatat dan dipaparkan pada BAB IV HASIL DAN 

PEMBAHASAN. 

 


