
 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penyusunan Tugas Akhir 

ini dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut ini: 

 

Gambar 3.1 Metodologi Penelitian 
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3.1 Tahap Perencanaan  Penelitian 

Tahap perencanaan adalah tahapan yang harus direncanakan saat akan 

melakukan penelitian, data yang direncanakan adalah: 

1. Penentuan Tujuan 

Penentuan tujuan digunakan untuk memperjelas kerangka apa saja yang 

akan menjadi sasaran dari penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah 

memberikan rekomendasi lokasi usaha berdasarkan data Surat Izin Usaha 

Perdagangan (SIUP) dengan mengelompokkan data SIUP menggunakan 

Fuzzy C-Means (FCM) dan pengambilan keputusan menggunakan Simple 

Multi Attribute Rating Technique Exploiting Ranks (SMARTER). Serta 

menerapkan metode tersebut ke dalam sebuah sistem pendukung 

keputusan. 

2. Penentuan Masalah 

Mengamati dan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada 

pemilihan lokasi usaha di Kota Pekanbaru. 

3.2 Tahap Pengumpulan Data 

Pada tahap ini akan dilakukan pengumpulan data yang akan digunakan 

dalam penelitian ini. Tahap dari pengumpulan data adalah sebagai berikut: 

1. Studi Literatur 

Tahap ini merupakan tahap dalam mencari dasar teori dalam penulisan 

laporan Tugas Akhir dan mencari data-data yang dapat menjadi 

pendukung dalam penyusunan laporan ini. Sumber yang digunakan dalam 

menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini adalah dari buku, jurnal, publikasi 

statistik dan website resmi. 

2. Wawancara 

Tahap ini merupakan pengumpulan data dengan cara wawancara, dimana 

wawancara dilakukan dengan pihak yang terkait penelitian ini, yaitu 

dengan Kepala Seksi Fasilitas Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru, Bapak Budi 

Wahidi, S.Sos, M.IP. Hasil wawancara dapat dilihat pada Lampiran A. 
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3.3 Tahap Pengolahan Data 

Pada tahap pengolahan data, terdapat beberapa tahapan yaitu: 

1. Pemilihan Data 

Pemilihan data dilakukan untuk memilih himpunan data atau dataset yang 

akan digunakan pada penelitian ini. Dataset yang digunakan berupa data 

SIUP tahun 2014 sampai 2016. 

2. Pembersihan Data 

Pembersihan data (cleaning) dilakukan untuk membersihkan data, dengan 

cara melengkapi data, menghapus data duplikat dan data kosong yang 

menghasilkan noise. Dalam penelitian ini dilakukan penghapusan data 

pada record data yang kosong dan data duplikat.  

3. Transformasi Data 

Transformasi dilakukan dengan teknik normalisasi dan smoothing. Pada 

teknik normalisasi digunakan metode min-max normalization. Sedangkan 

pada teknik smoothing menggunakan metode binning dengan menerapkan 

equal widht distance. Dengan cara  membagi kedalam interval yang 

ditentukan dengan lebar yang sama. Selain itu juga merubah data menjadi 

numerik. 

3.4 Tahap Analisa dan Pembahasan 

1. Analisis Pendahuluan 

Pada tahap anlisis pendahuluan akan memberikan gambaran penelitian 

yang dimulai dari situasi permasalahan yang terdapat pada saat pemilihan 

lokasi usaha di Kota Pekanbaru. 

2. Analisis Metode yang Digunakan 

Analisa ini merupakan penyelesaian dari metode FCM dan SMARTER 

menggunakan rumus yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang dijelaskan 

pada Bab Pendahuluan bahwa pada penelitian ini dilakukan dua percobaan 

yaitu: (1) Melakukan pengelompokan kemudian pengambilan keputusan, 

(2) Melakukan pengambilan keputusan tanpa melakukan pengelompokan. 

Adapun gambar alur simulasi percobaan pada penelitian ini dapat dilihat 

pada Gambar 3.2 berikut: 
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3. Analisis Hasil Akhir 

Setelah melakukan analisa dari dua percobaan maka hasil terbaik akan 

dianalisa kembali untuk menentukan rekomendasi. Pada kegiatan akhir ini 

penulis akan membangun Sistem Pendukung Keputusan, sistem yang 

dibangun nantinya berbasis web menggunakan bahasa pemrograman PHP, 

tujuan dari sistem ini nantinya adalah sebagai sistem pendukung keputusan 

dalam memilih lokasi usaha di Kota Pekanbaru. 

 

Gambar 3.2 Alur Kerja Penelitian 
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3.5 Tahap Dokumentasi 

Tahap dokumentasi yaitu mendokumentasikan seluruh kegiatan yang 

dilakukan pada Tugas Akhir ini. Mulai dari tahap pendahuluan, 

pengumpulan data, pengolahan data, analisa dan pembahasan serta 

kesimpulan dan saran. Hasil dari tahap dokumentasi ini adalah laporan 

Tugas Akhir.  

 


