
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

Metodologi penelitian yang dilakukan selama penelitian ini dapat dilihat 

dalam gambar 3.1 dibawah ini. 
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Gambar 3.1 Metodologi Penelitian 

3.1 Pengambilan  Data 

 Tahap pengambilan data merupakan tahapan dalam salah satu proses 

dalam melakukan penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa 

cara antara lain : 
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1. Data Sekunder 

Data pada penelitian ini didapatka dari penelitian sebelumnya oleh Lilis 

Sugiarti pada tahun 2017 dengan judul “Implemantasi Jaringan Syaraf Tiruan 

(JST) Elman Recurrent Neural Network (ERNN) Untuk Peramalan Permintaan 

Koran (Studi Kasus: PT. Media Haluan Mandiri Riau Pekanbaru)”, dimana 

peneliti sebelumnya mendapatkan data penjualan koran Haluan Riau dari 8 

Agustus 2016 sampai 4 April 2017 sebanyak 205 data dan pada penelitian ini akan 

menggunakan 205 data tersebut. 

2. Studi Pustaka 

Studi pustaka dilakukan dengan maksud untuk menyelesaikan 

permasalahan yang akan diteliti dan untuk mendapatkan teori yang kuat dalam 

menerapkan metode yang akan digunakan. Pengumpulan teori-teori ini bersumber 

pada buku, jurnal, dan penelitian yang terkait dengan tugas akhir ini. 

3.2 Analisa 

 Setelah mengidentifikasi masalah dan telah mengumpulkan data, maka 

langkah selanjutnya adalah menganalisa. Ada beberapa tahap dalam melakukan 

analisa, ataran lain : 

1. Analisa Kebutuhan Data 

Ada 2 tahapan dalam menganalisa kebutuhan data dalam penelitian ini, 

antara lain : 

a) Normalisasi Data 

Setelah data diperoleh maka akan dilakukan proses normalisasi agar 

rentang data yang diproses tidak terlalu besar, berkisar antara 0 dan 1 

menggunakan persamaan (2.1) 

b) Data Latih & Data Uji 

Data latih merupakan data yang akan digunakan dalam proses pelatihan 

(training) sedangkan data uji merupakan data yang akan digunakan dalam 

proses pengujian (testing). Pelatihan dan pengujian akan dibagi menjadi 3 



III-3 

 

pilihan dengan jumlah data latih dan data uji yang berbeda-beda yang 

dimana tujuannya adalah untuk mencari akurasi tertinggi. Pilihan data latih 

dan uji yang akan digunakan antara lain 70:30 dengan 144 data latih & 61 

data uji, 80:20 dengan 165 data latih & 40 data uji dan 90:10 dengan 185 

data latih & 20 data uji. 

2. Analisa Proses Pelatihan & Pengujian 

Dalam proses ANFIS terbagi menjadi Pelatihan dan Pengujian, berikut ini 

adalah flowchart pelatihan dan pengujian untuk peramlan penjualan koran 

menggunakan metode ANFIS yang diilustrasikan dalam gambar 3.2 dibawah ini. 

PELATIHAN PENGUJIAN

START

Data di Cluster Menggunakan Algoritma 

Fuzzy C-Means

Melakukan Perhitungan Mean dan Standar 

Deviasi

Melakukan Perhitungan Tahap Maju ANFIS 

dan Tahap Mundur ANFIS

If Epoch < Max Epoch atau 

Error > Toleransi Error

Didapatkan nilai Parameter Premis dan nilai 

Parameter Konsekuen

START

Melakukan Perhitungan Tahap Maju  ANFIS

Denormalisasi Hasil Peramalan

Melakukan Perhitungan Akurasi & Rata-Rata 

Akurasi

END

END

Ya

Tidak

Data latih  90%,  Learning 

rate 0.6 Max Epoch 60 dan 

Toleransi Eror 0.001

 Data uji 10 %

Melakukan Perhitungan Root Mean Square 

Eror (RMSE)

 

Gambar 3.2 Flowchart  Pelatihan dan Pengujian Peramalan Penjualan Koran 

Menggunakan Metode ANFIS 
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Dari flowchart diatas dapat dijelaskan sebagai berikut : 

I. Pelatihan Metode ANFIS 

Penelitian ini menggunakan pembagian data latih dan uji 90:10 dan nilai 

learning rate yang diinput sebesar 0.6, max epoch 60 dan toleransi eror 

0.001. Selanjutnya data akan di cluster menggunakan algoritma FCM 

untuk mendapatkan nilai mean dan standar deviasi yang akan digunakan 

pada tahap selanjutnya. Berikut langkah-langkah dalam metode FCM : 

a) Identifikasi Parameter 

Pada tahap ini akan tentukan parameter yang akan di gunakan dalam 

proses FCM, antara lain mentukan jumlah cluster , pangkat, max iterasi, 

error terkecil, fungsi objektif awal dan iterasi awal. 

b) Menentukan matriks secara random 

Pada tahap ini akan dibentuk matriks secara random, yakni matriks n x m 

dimana n menunjukkan jumlah baris dan m menunjukkan banyaknya 

cluster yang akan di bentuk. 

c) Menghitung pusat cluster      

Setelah dibentuk matriks secara random, maka langkah selanjutnya adalah 

menghitung pusat cluster menggunakan persamaan (2.2). 

d) Menghitung fungsi objektif    

Setelah didapatkan pusat cluster langkah selanjutnya yaitu dilakukan 

pencarian nilai fungsi objektif menggunakan persamaan (2.3). 

e) Menghitung derajat keanggotaan baru (matriks baru)  

Setelah mendapatkan nilai fungsi objektif, maka langkah selanjutnya yaitu 

menghitung derajat keanggotaan baru (matriks baru) menggunakan 

persamaan (2.4).  
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f) Cek kondisi berhenti      

Setelah didapatkan matriks baru maka cek kondisi berhenti , apakah sudah 

terpenuhi atau tidak menggunakan persamaan (2.5). 

g) Menghitung nilai mean     

Setelah cek kondisi terpenuhi maka langkah selanjutnya yaitu menghitung 

nilai mean menggunakan persamaan (2.6). 

h) Menghitung nilai standar deviasi     

Setekah didapatkan nilai mean maka dilakukan perhitngan nilai standar 

deviasi menggunakan persamaan (2.7). 

Setelah didapatkan nilai mean  dan standar deviasi dari tahapan metode 

FCM maka langkah selanjutnya yakni melakukan tahapan dalam metede 

ANFIS. Dalam tahapan pelatihan metode ANFIS terbagi menjadi 2, yakni 

Alur Maju dan Alur Mundur. Berikut langkah-langkah Alur Maju dalam 

metode ANFIS : 

- Alur Maju 

a) Menghitung Lapisan 1 (Fuzzyfikasi)   

 Lapisan ini merupakan lapisan fuzzyfikasi. Setiap nodei pada lapisan 1 ini 

adalah node adaptif dimana pada lapisan ini akan dicari fungsi 

keanggotaan menggunakan persamaan (2.9). 

b)  Menghitung Lapisan 2 (Rule)    

Tiap-tiap neuron pada lapisan ke-2 berupa neuron tetap (diberi symbol II) 

merupakan hasil kali dari semua masukan menggunakan persamaan (2.10). 

c) Menghitung Lapisan 3 (Normalisasi)    

Tiap-tiap neuron pada lapisan ketiga berupa node tetap (diberi symbol N) 

yang merupakan hasil perhitungan rasio dari firing strength ke-i (wi) 

terhadap jumlah dari keseluruhan firing strength pada lapisan ke-2, dapat 

dihitung menggunakan persamaan (2.11). 
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d) Menghitung Lapisan 4 (Defuzifikasi)  

Tiap-tiap neuron pada lapisan ke empat merupakan node adaptif terhadap 

suatu output. Langkah pertama pada lapisan ini adalah membentuk matriks 

A berdasarkan hasil kali input dengan keluaran lapisan ketiga, lalu 

menentukan nilai y berdasarkan target yang dapat. Terakhir menghitung 

nilai teta θ untuk mendapatkan nilai parameter konsekuen menggunakan 

persamaan (2.12). 

e) Menghitung Lapisan 5 (Output)     

Dilakukan proses summary dari dua output pada lapisan empat 

menggunakan persamaan (2.13). 

- Alur Mundur 

a) Menghitung Error Lapisan 5 menggunakan persamaan (2.20). 

b) Menghitung Error Lapisan 4 menggunakan persamaan (2.21).  

c) Menghitung Error Lapisan 3 menggunakan persamaan (2.22).  

d) Menghitung Error Lapisan 2 menggunakan persamaan (2.23). 

e) Menghitung Error Lapisan 1 menggunakan persamaan (2.24) sampai 

persamaan (2.27). 

f) Error Antara Lapisan 1 dengan Parameter Masukan Standar Deviasi 

menggunakan persamaan (2.29) sampai persamaan (2.31). 

g) Error Antara Lapisan 1 dengan Parameter Masukan Mean 

menggunakan persamaan (2.32) sampai persamaan (2.35). 

h) Perubahan Nilai Parameter Masukan pada Lapisan 1 Menggunakan 

Gradient Descent sehingga didapatkan nilai parameter premis 

menggunakan persamaan (2.36) sampai persamaan (2.39). 

Setelah alur maju dan alur mundur selesai di proses maka akan dilakukan 

perhitungan Root Mean Square Eror (RMSE) untuk mengetahui error 

yang dihasilkan menggunakan persamaan (2.41). 
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Setelah itu akan di cek kondisi berhenti, apakah sudah terpenuhi atau 

tidak, apabila sudah terpenuhi maka akan dilanjutkan ke proses pengujian 

ANFIS menggunakan nilai parameter premis dan konsekuen dan apabila 

belum terpenuhi maka diulangi dari proses perhitungan alur maju ANFIS. 

II. Pengujian Metode ANFIS 

Setelah dilakukan proses pelatihan ANFIS maka selanjutnya akan 

dilakukan proses pengujian ANFIS menggunakan 10% data uji. Sama 

halnya dalam proses pelatihan ANFIS, pengujian ANFIS hanya 

melakukan tahapan Alur Maju saja dengan menggunakan nilai parameter 

premis dan parameter konsekuen yang didapat dari proses pelatihan 

ANFIS. Jika proses alur maju telah selesai maka akan didapat hasil 

peramalan dan selanjutnya akan dilakukan proses denormalisasi untuk 

mengembalikkan data ke bentuk aslinya. Dan tahap terakhir yaitu 

menghitung nilai akurasi dan nilai akurasi rata-rata yang dihasilkan dalam 

proses pengujian. 

3. Analisa Fungsional Sistem 

Setelah menganalisa kebuthan data dan metode maka langkah selanjutnya 

adalah menganalisa kebuthan sistem, dimana pada tahapan ini akan menjelaskan 

Flowchart, Diagram Conteks, dan Data Flow Diagram (DFD). 

3.3 Perancangan 

Setelah pada tahapan analisa selesai, maka tahapan yang dilakukan 

selanjutnya adalah  tahapan perancangan sistem. Terdapat 3 tahapan dalam 

perancangan, yaitu : 

1. Rancangan database, yaitu tahapan dalam merancang table dan atribut 

yang dibutuhkan. 

2. Rancangan Struktur Menu, yaitu gambaran hubungan antara halaman 

dalam sistem dengan halaman lainnnya. 

3. Rancangan Antarmuka atau  User Interface, yaitu merancang menu dan 

tampilan dalam sistem yang akan digunakan oleh user. 
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3.4 Implementasi dan Pengujian 

Implementasi merupakan tahap pembuatan sistem berdasarkan hasil analisa 

dan perancangan sistem sebelumnya sehingga sistem yang dibuat dapat 

difungsikan dalam keadaan sebenarnya dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan 

3.4.1 Implementasi 

Untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dalam melakukan proses 

implementasi, maka diperlukan perangkat pendukung antara lain : 

1. Hardware 

Processor   : Intel® Core™ i3 CPU 2.53GHz 

Memory   : 6 GB 

Hard disk    : 350 GB 

2. Software 

Sistem Operasi       : Windows 7 

Browser   : Google Chrome 

DBMS                   :  MySQL 

Bahasa Pemograman     : PHP 

Tools                         : Adobe Dreamweaver 

DBMS    : MySQL 

Software Lainnya    : Xampp 

3.4.2 Pengujian 

Sedangkan tahap pengujian merupakan tahapan yang dilakukan sebelum 

sistem yang dibuat diberikan kepada pengguna, dimana pada tahap pengujian ini 

bertujuan untuk memastikan bahwa sistem yang dibuat sesuai dengan kebutuhan 

dan tujuan sistem. Dalam tahap pengujian sistem digunakan blackbox dan 

pengujian akurasi. 
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3.5 Kesimpulan dan Saran 

Tahapan terakhir dalam sebuah penelitian dalah tahap kesimpulan dan 

saran. Kesimpulan merupakan tahap penentuan terhadap hasil pengujian yang 

telah dilakukan menggunakan ANFIS dalam  peramalan penjualan koran Haluan 

Riau. Sedangkan saran berisi tentang kemungkinan pengembangan sistem 

terhadap penelitian selanjutnya. 


