
 

 

BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Tahapan-tahapan yang dilakukan pada Tugas Akhir ini dapat dilihat pada 

Gambar 3.1. Penjelasan masing-masing tahapan akan dijelaskan pada subbab-

subbab yang ada dalam bab 3 ini. 

 

 

Gambar 3.1. Tahapan-tahapan Tugas Akhir
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3.1 Pendefinisian Masalah 

Pendefenisian masalah dilakukan dengan cara wawancara dan studi 

literatur. Wawancara dilakukan pada Area Administration Head (ADH) PT. Sigap 

Prima Astrea Pekanbaru. Wawancara dilakukan terkait penerimaan dan kinerja 

satpam. Wawancara untuk tahap ini dilakukan sebanyak dua kali. Hasil 

wawancara dapat dilihat pada Lampiran A. Setelah dilakukan wawancara 

kemudian dilakukan studi literatur tentang satpam dan sistem manajemen 

pengamanan organisasi, perusahaan dan/atau instansi/lembaga pemerintah. 

3.2  Penentuan Solusi 

Pada tahap ini dilakukan studi literatur dengan cara mencari informasi dari 

buku dan jurnal yang berhubungan dengan permasalahan. Berdasarkan studi 

literatur tersebut ditemukan solusi yaitu dengan menerapkan metode association 

rule appriori (ARM). Algoritma ARM yang digunakan adalah Apriori. Sebelum 

dilakukan proses Apriori dilakukan terlebih dahulu Chi-Square sebagai seleksi 

atribut dan K-Means untuk mengelompokkan data. 

3.3 Pengumpulan Data  

Dalam tahap ini data yang dikumpulkan adalah data sekunder. Data 

tersebut berasal dari PT. Sigap Prima Astrea Pekanbaru. Data sekunder tersebut 

adalah data tes masuk dan data laporan kinerja. Data yang dikumpulkan adalah 

data dari tahun 2010 sampai 2017. Data dapat dilihat dilampiran B. 

3.4  Praproses Data  

Pada tahap ini dilakukan penanganan noise data dan transformasi nilai 

data. Proses penanganan noise adalah sebagai berikut. 

(a) Penangan noise 

Noise yang ditemukan adalah berupa data tidak lengkap (missing 

value). Data yang tidak lengkap tersebut diisi dengan nilai “none”. 

(b) Transformasi data  
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Transformasi data dilakukan pada atribut bertipe numerik menjadi 

nominal karena Apriori memerlukan data bertipe nominal. 

3.5  Chi-Square 

Chi-Squere digunakan untuk melihat signifikansi antara atribut dan 

evaluasi kinerja. Signifikansi yang digunakan adalah 5%. 

Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Ho: χ = 0, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara atribut 

dengan evaluasi kinerja. 

Ha: χ ≠ 0, terdapat hubungan yang signifikan antara atribut dengan 

evaluasi kinerja. 

3.6  K-Means 

 Tahap ini adalah untuk mengelompokan (mengklusterkan) data 

menggunkan metode K-means. Alat bantu yang digunakan adalah Weka 3.8. 

Jumlah kluster terbaik ditentukan otomatis oleh Weka 3.8. 

3.7 Apriori  

Apriori dilakukan pada setiap kluster hasil K-Means. Apriori dilakukan 

dengan menggunakan alat bantu Weka 3.8. Minimal support yang digunakan 

adalah 50%, sedangkan minimal confidence yang digunakan adalah 90%. 

3.8 Hasil dan Pembahasan 

Hasil dan pembahasan dala penelitian ini akan dibuat dalam bentuk grafik, 

aturan if-then, dan deskriptif. Grafik digunakan untuk menggambarkan data. Jenis 

grafik yang digunakan adalah grafik batang dan grafik pie. Aturan if-then 

digunakan untuk merepresentasikan hasil proses Apriori. Setelah itu aturan if-then 

akan dijelaskan dalam bentuk deskriptif. 

 


