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3.2 Tahap Pendahuluan 

Pada tahapan pendahuluan ini kegiatan yang dilakukan yaitu: 

3.2.1 Menentukan Tempat Penelitan 

Langkah yang paling pertama dilakukan penulis adalah mencari tempat 

penelitian untuk melakukan penelitian Tugas Akhir, disini penulis mendapatkan 

tempat penelitian yaitu pada PT. Mega Finance. 

3.2.2 Menentukan Objek Penelitian 

Pada penyusunan laporan Tugas Akhir ini, hal yang pertama dilakukan adalah 

menentukan objek penelitian. Pada PT. Mega Finance yang menjadi objek 

penelitian adalah data penjualan sepeda motor. 

3.2.3 Menentukan Judul Penelitian 

Setelah menentukan objek penelitian, langkah selanjutnya adalah menentukan 

judul penelitian Tugas Akhir ini yaitu: Prediksi Pola Perilaku Pembelian Sepeda 

Motor Terhadap Waktu Transaksi Menggunakan Metode Naïve Bayes Classifier. 

3.3 Tahap Perencanaan  

Adapun tahap perencanaan yang dilakukan yaitu sebagai berikut: 

3.3.1 Mengidentifikasi Masalah 

Mengidentifikasi masalah dilakukan untuk menghilangkan keraguan dalam 

membuat rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Pada 

tahap ini akan menentukan rumusan masalah, batasan masalah, serta tujuan dan 

manfaat penelitian 

3.3.2 Menentukan Data yang Dibutuhkan 

Sebelum data dikumpulkan, hal yang harus terlebih dahulu ditentukan adalah 

data apa saja yang akan dibutuhkan dalam Tugas Akhir ini. Penentuan data ini 

dilakukan setelah melakukan observasi langsung serta melakukan studi literatur.  

Data yang dibutuhkan dalam Tugas Akhir ini yaitu: 

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber melalui 

proses wawancara yang dapat dilihat pada Lampiran A. 

2. Data skunder adalah data yang diperoleh dari studi pustaka maupun sumber 

lainnya seperti jurnal, buku dan document yang berkaitan dengan penelitian. 
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3.3.3 Menentukan Teknik Pengumpulan Data 

Teknik dan alat pengumpulan data sangat penting untuk mendapatkan data 

yang dibutuhkan. Untuk menentukan teknik maka dilakukanlah studi literature dan 

observasi, hal ini untuk memastikan apakah alat yang ditentukan bisa diterapkan di 

objek penelitian atau. Setelah teknik pengumpulan data ditentukan, maka 

ditentukanlah alat untuk mengumpulkan datanya yaitu kuesioner, wawancara dan 

studi pustaka. 

3.4 Tahap Pengumpulan Data 

Tahap ini merupakan tahap yang dilakukan setelah tahap perencanaan. 

Setelah data ditentukan, maka selanjutnya adalah mengumpulkan data-data 

tersebut. Tahapan ini berisi tentang proses dalam pengumpulan data, baik data 

primer maupun data sekunder. Tahapannya yaitu sebagai berikut: 

3.4.1 Studi Pustaka 

Studi Pustaka dilakukan dengan mengambil beberapa literature yang 

berkaitan dengan materi penelitian baik dari buku-buku, jurnal ataupun dari internet 

(website dan sejenisnya). 

3.4.2 Observasi 

Melakukan obsevasi secara langsung merupakan metode pengumpulan data 

yang cukup efektif. Observasi bertujuan untuk mendapatkan invormasi secara 

langsung dengan melakukan pengamatan dan pencataan langsung ke instansi atau 

perusahaan. 

3.4.3 Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

bertanya secara langsung kepada narasumber. Wawancara dilakukan dengan HRD 

PT. Mega Finance, Ibu Tina sebagai HRD dan pengguna sistem secara langsung. 

Adapun pertanyaan yang dibuat adalah berdasarkan realita yang benar-benar terjadi 

dilokasi. Pertanyaan dan hasil wawancara dapat dilihat pada Lampiran A. 

3.5 Tahap Pengolahan Data 

Pengolahan data adalah lanjutan dari proses pengumpulan data. Tahapan ini 

merupakan tahapan penting dari penulisan laporan penelitian ini. Sebagai output 

dari pengolahan data akan diambil intisari dari analisis permasalahan yang ada. 
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3.5.1 Proses Knowladge Discovery in Database  

Knowladge Discovery in Database (KDD) adalah proses ekstraksi dari 

informasi yang bersifat implisit, sebelumnya tidak diketahui dan data yang 

berukuran besar. Tahapan proses KDD adalah sebagai berikut: 

1. Data cleaning adalah proses menghilangkan noise dan data yang tidak 

konsisten. 

2. Data integration adalah proses menggabungkan data dari berbagai sumber 

yang berbeda. 

3. Data selection adalah proses mengambil data yang relevan dengan data yang 

akan dianalisis. 

4. Data transformation adalah proses mentransformasikan atau mengubah data 

kedalam bentuk yang sama. 

5. Data mining adalah proses esensial untuk mengekstrak pola dari data dengan 

menggunakan metode cerdas. 

6. Pattern evaluation adalah proses mengidentifikasi pola yang menarik dan 

mempresentasikan pengetahuan berdasarkan interestingness measures. 

7. Knowladge presentation adalah proses penyajian pengetahuan yang digali 

kepada pengguna menggunakan visualisasi dan teknik representasi 

pengetahuan. 

3.5.2 Analisa Algoritma Naïve Bayes Classifier 

Naive bayes merupakan sebuah algortima pengklasifikasian probabilistik 

sederhana yang menghitung sekumpulan probabilitas dengan menjumlahkan 

frekeunsi dan kombinsai nilai dari dataset yang diberikan. Algoritma mengunakan 

teorema bayes dan mengasumsikan semua atribut independen atau tidak saling 

ketergantungan yang diberikan oleh nilai pada variabel kelas. Algoritma naïve 

bayes dilakukan untuk melakukan prediksi. Prediksi dilakukan untuk menentukan 

pola penjualan terbaik pada tahun 2017, dimana data yang digunakan adalah data 

penjualan dari 2013 sampai 2016. 

3.5.3 Analisa Algoritma Regesi Linear 

Regresi adalah algoritma statistika yang digunakan untuk membentuk model 

hubungan antarta variabel terikat. Algoritma regresi dapat digunakan untuk 
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melakukan prediksi dengan menggunakan data sebelumnya. Dalam penelitin ini, 

data tahun 2015 dan 2016 akan digunakan untuk memprediksi data pada tahun 

2017. 

3.6 Validasi dan Hasil 

Validasi dan hasil adalah lanjutan dari proses analisa sebelumnya, validasi 

dilakukan untuk menentukan valid atau tidaknya data yang akan digunakan karena 

akan mempengaruhi hasil yang didapatkan. Dalam penelitian ini validasi data 

dilakukan dengan cara menghitung data menggunakan algoritma naïve bayes 

classifier dan regresi linear sederhana. 

3.6.1 Perhitungan Algoritma Naïve Bayes Classifier dan Regresi 

Algoritma naïve bayes digunakan untuk melakukan prediksi pola perilaku 

konsumen dengan tujuan didapatkannya pola terbaik bagi perusahaan untuk 

melakukan promosi barang yang akan mereka pasarkan. Sedangkan algoritma 

regresi linear sederhana digunakan untuk memprediksi jumlah barang yang harus 

perusahaan sediakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. 

3.6.2 Menentukan Hasil Prediksi 

Hasil prediksi diperoleh setelah melakukan perhitungan menggunakan 

algoritma naïve bayes classifier dan regresi linear sederhana. Hasil prediksi inilah 

yang akan digunakan perusahaan untuk menunjang kinerja dan meningkatkan 

kualitas pelayanan terhadap konsumen. 

3.6.3 Perhitungan Akurasi 

Tahapan perhitungan akurasi dilakukan untuk memperoleh besar akurasi 

dalam setiap percobaan. Dalam penelitian ini proses perhitungan akurasi 

menggunakan metode cross validation dengan tools Weka. 

3.7 Dokumentasi Penelitian 

Tahap dokumentasi penelitian adalah tahap akhir dalam penelitian ini yaitu 

tahap penulisan laporan penelitian. Adapun tahapan-tahapannya adalah sebagai 

berikut: 

1. Melakukan konsultasi terhadap dosen pembimbing. Hal ini diperlukan dalam 

penulisan laporan, karena dibutuhkannya masukkan, kritik dan saran dari 

dosen pembimbing untuk keberhasilan dalam penulisan laporan penelitian. 
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2. Melakukan dokumentasi hasil penelitan. Seluruh data yang diperoleh dari 

serangkaian prose penelitian yang telah dilakukan akan menghasilkan sebuah 

laporan yang nantinya akan diujikan kembali kepada pembimbing dan penguji 

penelitian. Data yang telah didapatkan sebelumnya, diolah kedalam tulisan 

yang nantinya diharapkan mempunyai nilai informasi dan menjadi 

pengetahuan bagi yang membaca penelitian ini. Dalam tahapan ini segala 

kegiatan akan didokumentasikan, mulai dari tahap pendahuluan hingga 

ditemukannya hasil prediksi yang telah diteliti. 

 


