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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi penelitian merupakan acuan dan tahapan yang diterapkan 

dalam sebuah penelitian untuk dapat  mencapai tujuan penelitian. Metodologi 

penelitian memiliki rencana kerja yang sistematis sehingga hasil yang didapat 

sesuai dengan yang diharapkan. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam 

Tugas Akhir ini dapat dilihat pada Gambar 3.1. 
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Gambar 3.1 Tahap-Tahap Metodologi Penelitian 
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3.1 Tahap Perencanaan 

Langkah-langkah dalam tahap perencanaan: 

1. Mendefenisikan masalah dan tujuan. 

Pada kegiatan ini peneliti menjelaskan permasalahan sebagai latar 

belakang penelitian dan tujuan yang akan dicapai. Permasalahan dalam 

penelitian ini berasal dari studi literatur yang telah dipelajari oleh peneliti 

dan akan diimplementasikan pada PT. Tunggal Yunus Estate. 

2. Studi Literatur atau Pustaka. 

Pada tahap ini peneliti memahami studi litaratur informasi penelitian dari 

buku maupun jurnal untuk mendukung penulisan yang berkaitan dengan 

topik yang diangkat.  

a. Memahami data gaji karyawan. 

Data gaji yang menjadi objek dari penelitian ini terlebih dahulu 

dipahami dan dianalisa sehingga tidak terjadi kesalahan atau 

kekurangan dalam pengumpulan data nantinya. Data yang digunakan 

adalah data gaji yang diambil dari data gaji karyawan Traksi PT. 

Tunggal Yunus Estate. 

b. Memahami konsep data mining. 

Pemahaman terhadap konsep data mining ini merupakan hal dasar dan 

sangat berpengaruh dalam melakukan penelitian. Diantaranya konsep 

dasar data mining, tahapan dalam proses mining data, dan metode 

algoritma dalam menyelesaikan masalah sesuai dengan 

pengelompokkan data mining. Prediksi dilakukan untuk menentukan 

jumlah gaji karyawan, dimana data yang digunakan adalah data 

penggajian dari 2013–2016. 

c. Memahami metode Least Square. 

Metode Least Square merupakan salah satu metode berupa data deret 

berkala atau time series, yang mana dibutuhkan data-data dimasa 

lampau untuk melakukan peramalan dimasa mendatang sehingga dapat 

ditentukan hasilnya. Least Square adalah metode peramalan yang 

digunakan untuk melihat trend dari data deret waktu. Rumus dari 
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metode Least Square dapat dilihat pada Persamaan 2.1 dilandasan teori 

Bab 2.  

d. Memahami metode Moving Average. 

Metode Moving Average juga salah satu metode prediksi Time Series. 

Metode moving average digunakan jika data masa lalu merupakan data 

yang tidak memiliki unsur trend atau faktor musiman. Tujuan utama 

dari penggunaan rata-rata bergerak adalah untuk menghilangkan atau 

mengurangi acakan (randomness) dalam deret waktu. Rumus dari 

metode Moving Average dapat dilihat pada Persamaan 2.6 dilandasan 

teori Bab 2. 

3. Studi Lapangan. 

Studi lapangan adalah pengumpulan data dengan cara meneliti 

permasalahan yang ada dilapangan.  Studi lapangan terdiri dari observasi 

dan juga wawancara. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan 

mengadakan penelitian dan peninjauan langsung terhadap permasalahan 

yang diambil. Sedangkan wawancara yaitu melakukan tanya jawab kepada 

pembimbing perusahaan mengenai penelitian yang sedang dilakukan.  

3.2 Tahap Pengumpulan Data dan Analisa Data 

Dalam tahap pengumpulan data tedapat 2 jenis yaitu data primer dan data 

sekunder. Data primer merupakan data yang didapat melalui wawancara langsung 

dengan pihak terkait, sedangkan data sekunder yaitu merupakan data yang telah 

terdokumentasi yang didapat dari pihak ketiga. Data berbentuk file microsoft excel  

dengan jumlah karyawan traksi sebanyak 42 orang. Untuk data primer peneliti 

melakukan wawancara dengan Asisten Traksi untuk mengetahui informasi yang 

ada pada perusahaan tersebut. 

Setelah data dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah tahap praprocessing. 

Proses ini bertujuan untuk mentransformasikan data input ke dalam format yang 

sesuai untuk kemudian dianalisa.  Adapun kegiatan yang dilakukan dalam tahap 

ini adalah sebagai berikut: 
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1. Pembersihan/cleaning 

Dalam tahap ini dilakukan proses penggabungan data dari berbagai 

sumber, pembersihan data untuk menghilangkan noise data dan data 

ganda, serta memilih atribut data yang diperlukan bagi proses data mining.  

2. Transformasi 

Mengubah data ke dalam model analitis serta memodelkan data agar 

sesuai dengan analisa yang diharapkan dan format data yang diperlukan 

oleh algoritma data mining.  

3.3 Tahap Analisa Prediksi dan Uji Keakuratan Prediksi 

Setelah data dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah Processing dan 

analisa data. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam tahapan ini adalah: 

1. Analisa Prediksi Metode Least Square.  

Metode Kuadrat Terkecil (Least Square) adalah metode peramalan yang 

digunakan untuk melihat trend dari data deret waktu. Analisis time series 

dengan metode kuadrat terkecil dibagi dalam dua kasus, yaitu kasus data 

genap dan kasus data ganjil. Kegiatan ini merupakan analisa semua data 

yang telah didapat melalui wawancara baik data primer maupun data 

sekunder. Tahap pertama adalah menghitung nilai a dan b. Kemudian 

menghitug prediksi waktu x yang ingin diketahui. Rumus menghitung nilai 

a dan b dapat dilihat pada Persamaan 2.4 dan Persamaan 2.5, sedangkan 

untuk rumus menghitung prediksi menggunakan metode Least Square 

dapat dilihat pada Persamaan 2.1. 

2. Analisa Prediksi Metode Moving Average.  

Moving average adalah suatu metode peramalan yang dilakukan 

dengan mengambil sekelompok nilai pengamatan, mencari nilai rata-

rata tersebut sebagai ramalan untuk periode yang akan datang. Untuk 

mendapatkan nilai dari moving average sebelumnya ditentunkan 

terlebih dahulu jumlah periode (T). Setelah ditentukan jumlah periode 

yang akan digunakan dalam observasi pada setiap rata-rata atau MA 

(T) dapat dihitung nilai rata-ratanya. Hasil dari nilai rata-rata bergerak 

http://informatika.web.id/data-mining.htm
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tersebut kemudian akan menjadi ramalan untuk periode mendatang. 

Rumus dari metode Moving Average dapat dilihat pada Persamaan 2.6 

dilandasan teori Bab 2. 

3. Analisa Hasil Akhir. 

Hasil dari analisa perhitungan menggunakan metode Least Square dan 

Moving Average akan dilakukan uji keakuratan hasil prediksi waktu x. 

Melakukan analisa perbandingan hasil prediksi dengan keadaan real 

menggunakan metode MAPE. Sehingga di ketahui tingkat keakuratan 

berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam metode MAPE. Rumus metode 

MAPE dapat dilihat pada Persamaan (2.7) dilandasan teori Bab 2. 

3.4 Tahap Penerapan 

Setelah analisa prediksi gaji dan uji keakuratan prediksi gaji telah 

dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah penerapan hasil analisa. Dalam 

penerapan hasil analisa, terdapat 2 kegiatan yaitu:  

1. Penerapan Analisis Menggunakan Microfsoft Excel. 

Setelah melakukan analisis prediksi gaji, tahap selanjutnya adalah 

penerapan analisis menggunakan Microfsoft Excel agar hasil dari analisis 

mudah untuk dipersentasikan. Penerapan analisis prediksi gaji dilakukan 

menggunakan bantuan Pivot Table dan Slicer. Fungsi dari pivot table 

adalah untuk merangkum jumlah hasil analisa prediksi menjadi kelompok 

yang diinginkan. Sedangkan fungsi dari slicer adalah untuk melihat detail 

dari pengelompokan pivot table agar hasilnya dapat dilihat secara 

terperinci dan dapat dipersentasikan menggunakan chart.    

2. Perancangan Prototype Sistem Menggunakan Microfsoft Excel dan VBA. 

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah merancang dan 

membangun sebuah prototype sistem prediksi gaji. Dalam proses 

perancangan dan pembangunan prototype sistem prediksi gaji alat bantu 

yang digunakan yaitu Microfsoft Excel dan VBA. Setelah tahap 

perancangan prototype selesai, prototype sistem prediksi gaji juga dapat 

menampilkan hasil analisa prediksi gaji dalam penerapannya 

menggunakan slicer.   
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3.5 Tahap Penulisan Laporan 

Tahap-tahap dalam penulisan laporan adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan Konsultasi Dengan Pembimbing Tugas Akhir. 

Konsultasi terhadap Pembimbing Tugas Akhir sangat diperlukan dalam 

penulisan laporan. Karena banyak masukan atau saran dari pembimbing 

yang sebelumnya tidak diketahui oleh penulis. 

2. Melakukan Dokumentasi Hasil Penelitian 

Seluruh data yang diperoleh dan dianalisa, maka hasil akhir 

didokumentasikan dalam bentuk sebuah laporan yang nantinya akan 

diujikan kembali dihadapan pembimbing.  


