
 

 

 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Proses Alur Penelitian 

Proses metodologi penelitian ini adalah langkah demi langkah dalam 

penyusunan Tugas Akhir mulai dari proses pengumpulan data hingga pembuatan 

dokumentasi Tugas Akhir. Adapun langkah-langkah yang di tempuh dalam tugas 

akhir ini ditunjukkan pada gambar 3.1: 

 

Gambar 3.1 Alur Metodologi Penelitian 

 Berikut ini adalah penjelasan langkah-langkah metodologi penelitian tugas 

akhir: 
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3.2 Tahap Perencanaan 

Tahap perencanaan adalah tahapan yang harus direncanakan saat akan 

melakukan penelitian, yaitu: 

1. Penentuan Topik 

Memahami jurnal, proposal tugas akhir, tesis dan buku untuk 

mengetahui peminatan terhadap topik yang akan dijadikan tugas akhir. 

Setelah menentukan peminatan terhadap topik yang akan diambil dalam 

penelitian tugas akhir, langkah selanjutnya dilakukan prabimbingan 

dengan dosen calon pembimbing. 

2. Menentukan Masalah 

Pada tahapan ini adalah mengamati dan mengidentifikasi permasalahan 

dalam perancangan SMART untuk rekomendasi perangkingan website 

E-Commerce di Indonesia. 

3. Menentukan Tujuan Penelitian 

Penentuan tujuan berfungsi untuk memperjelas kerangka tentang apa 

saja yang menjadi tujuan dari penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini 

adalah memberikan suatu kemudahan dalam proses pengambilan 

keputusan website terbaik menggunakan metode SMART. 

4. Data yang diperlukan 

Data yang diperlukan adalah kriteria penilaian, alternatif tujuan, nilai 

statistik sub-kriteria dan menentukan prioritas berdasarkan rank acuan 

yang diperlukan dalam melakukan penelitian. Untuk meminimalisir 

terjadinya kesalahan sehingga penelitian dapat berjalan sesuai yang 

telah direncanakan. 

3.3 Tahap Pengumpulan Data 

 Setelah data ditentukan, tahap selanjutnya yaitu mengumpulkan data-data 

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

maupun data sekunder. Tahapannya yaitu: 
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1. Studi Literatur 

Bertujuan untuk mengetahui teori-teori tentang apa yang digunakan 

untuk menyelesaikan permasalahan yang akan diteliti, serta 

mendapatkan dasar-dasar referensi yang kuat seperti SMART, data 

Mining, website E-Commerce serta riset terdahulu. 

2. Pengumpulan data website E-Commerce di Indonesia 

Peneliti mangambil data website E-Commerce di Indonesia 

menggunakan tools pada website untuk mengukur tingkat Performance 

dan Traffic dan kemudian dilakukan processing untuk mendapatkan 

data terbaik menggunakan fasilitas dari website berikut: 

a. Trafiic 

a) Alexa 

b) Checkpagerank 

c) Statshow 

b. Performance 

a) GTmetrix 

b) Tools/ Extention Browser: Yslow 

3.4  Tahap Analisa 

Tahapan analisa merupakan tahapan melakukan pengolahan data 

menggunakan metode Simple Multi Attribute Rating Technique (SMART) dengan 

bobot langsung yang diperoleh dari pakar internet traffic dan management site 

operation (mengambil referensi pada penelitian Mustakim, 2015). Tahap analisa 

ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu: 

1. Analisa Traffic 

Secara umum web traffic diartikan lalu lintas pengunjung (visitor) yang 

membuka (loading) halaman suatu website. Lebih sederhananya, 

dimaksudkan sebagai indikator ramainya webblog. Bagi para 

webmaster dan blogger, persoalan web traffic merupakan hal yang 

sangat penting. Sebab semakin banyak traffic ke website mereka 

menandakan situs mereka ramai dikunjungi. Sebaliknya, semakin kecil 
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traffic webblog mereka, menandakan situs mereka sepi pengunjung dan 

semua pemilik website akan menghindari situs mereka sepi. 

2. Analisa Performance 

Beberapa komponen dasar mempengaruhi web performance yang 

dibagi menjadi 2 bagian penting, yaitu Perspective transaction 

(gambaran transaksi) dan Application component perspective 

(komponen aplikasi) (Dedi, 2013). 

3. Pembobotan 

Pembobotan dilakukan sesuai dengan tingkat kepentingan masing-

masing kriteria terkait bidang penelitian. 

3.5  Tahap Validasi dan Hasil 

Validasi dan hasil adalah lanjutan dari proses 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 SMART dan 

akan dilakukan perbandingan dengan GTmetrix Pagespeed dan Yslow GTmetrix. 

1. Metode Simple Multi Attribute Rating Tech (SMART) 

Simple Multi–Attribute Rating Technique (SMART) merupakan metode 

pengambilan keputusan multi kriteria yang dikembangkan oleh Edward 

pada tahun 1977. Teknik pengambilan keputusan multi kriteria ini 

didasarkan pada teori bahwa setiap alternatif terdiri dari sejumlah 

kriteria yang memiliki nilai-nilai dan setiap kriteria memiliki bobot 

yang menggambarkan seberapa penting ia dibandingkan dengan kriteria 

lain. Pembobotan ini digunakan untuk menilai setiap alternatif agar 

diperoleh alternatif terbaik (Jadno, 2013 di kutip oleh Richa 2016). 

2. Perbandingan Data 

Perbandingan Data ini merupakan pembuktian hasil keputusan yang 

diperoleh dari metode SMART, apakah nilai statistik tersebut memiliki 

kaitan dengan hasil keputusan atau bahkan sebaliknya. Data yang 

dijadikan ukuran perbandingan statistik deskriptif antar website yaitu 
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GTmetrix page speed dan Yslow GTmetrix masing-masing memiliki 

sub-kriteria 27 dan 23. 

3.6 Tahap Dokumentasi 

Menyusun dan mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilakukan pada 

Tugas Akhir ini. Mulai dari proses perencanaan, pengumpulan data, tahap validasi 

hasil. Hasil dari dokumentasi ini adalah laporan Tugas Akhir, dan hasil dari 

laporan Tugas Akhir akan di presentasikan.  

 

 

 

 


