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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Adapun proses dalam melakukan penelitian di gambarkan dalam sebuah 

flowchart pada Gambar 3.1 
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Gambar 3.1 Metodologi penelitian 
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3.1 Tahap Perencanaan 

Langkah awal dalam penelitian ini adalah melakukan perencanaan 

penelitian. Ada empat kegiatan dalam perencanaan yaitu penentuan tujuan 

penelitian, identfikasi masalah, penentuan batasan masalah dan studi pustaka. 

1. Menentukan tujuan penelitian 

Penentuan tujuan penelitian berfungsi untuk memperluas kerangka tentang 

apa saja yang menjadi sasaran dalam peneltian. Tujuan dari penelitian ini ada dua, 

yaitu : 

a. Menganalisa informasi lebih jauh yang dihasilkan dari market basket 

analysis sebagai acuan promosi dan tata pelatakan barang. 

b. Penerapan algoritma apriori untuk pencarian pola pembelian item 

barang berdasarkan kebiasaan belanja konsumen pada Sentral koleksi 

Indonesia, Pekanbaru. 

2. Identifikasi Masalah 

Pada kegiatan ini peneliti menjelaskan permasalahan sebagai latar belakang 

peneltian. Permasalahan dari penelitian ini berasal dari hasil observasi dan 

wawancara peneliti, dan studi literatur yang telah dipelajari oleh penelti dan di 

implementasikan pada Sentral Koleksi Indonesia, Pekanbaru. 

3. Menentukan Batasan Masalah 

Pada kegiatan ini peneliti menentukan batasan-batasan masalah dalam 

penelitian. Penentuan batasan masalah ini bertujuan untuk memberi batasan-

batasan pada penelitian ini seperti algoritma yang digunakan, pemakaian tools, dan 

lainnya. 

4. Studi pustaka 

Pada kegiatan ini peneliti mencari dan mempelajari buku, e-book dan jurnal 

untuk mendukung penulisan yang berkaitan dengan topik yang diangkat. Dari studi 

pustaka yang di pelajari di peroleh teori-teori dan metode dalam penyelesaian 

masalah penelitian yang berkaitan dengan topik yang diangkat. 

3.2 Tahap Pengumpulan Data 

Dalam tahap pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu observasi 

dan wawancara. Dari hasil wawancara diperoleh data wawancara yang nantinya 
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akan digunakan untuk penulisan laporan dan dari hasil observasi diperoleh data 

dokumentasi dan data transaksi penjualan berupa nota. Data transaksi penjualan ini 

nantinya akan digunakan untuk pencarian pola belanja konsumen dengan 

menggunakan algoritma apriori. 

3.3 Tahap Preprocessing 

Dalam tahap preprocessing kegiatan yang dilakukan adalah mengetik 

kembali data yang ada pada slip-slip transaksi kedalam microsoft excel karna sentral 

koleksi Indonesia belum menggunakan komputer untuk mencatat semua transaksi 

barang  yang masuk dan keluar. Setelah data di salin pada tahap ini juga akan di 

lakukan cleaning data dan pengebuhan data kedalam bentuk biner. 

1. Cleaning Data 

Pada tahap ini dilakukan pembersihan data, yaitu penghapusan data yang 

tidak jelas penulisannya atau data yag tidak bisa dibaca. Proses cleaning ini 

dilakukan agar mendapatkan hasil perhitungan yang benar. 

2. Pengubahan Data Menjadi Dataset 

Setelah dilakukan cleaning data tahap selanjutnya adalah pengubahan data 

menjadi sebuah dataset. Pengubahan menjadi sebuah dataset dilakukan untuk 

mempermudah dalam melakukan perhitungan apriori. Item barang yang dibeli 

akan diubah kedalam bentuk biner yaitu bilangan 1 untuk item barang yang 

dibeli dan 0 untuk item barang yang tidak dibeli. 

3.4 Tahap Analisa 

Setelah semua data terkumpul selanjutnya dilakukan tahap analisa. Adapun 

kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah : 

1. Analisa Algoritma Apriori 

Kegiatan ini merupakan analisa semua data yang telah di dapat melalui 

wawancara dan observasi baik data primer maupun data sekunder. Setelah 

dilakukan analisa selanjutnya dilakukan cleaning data yaitu penghapusan data 

yang cacat atau tidak bisa dibaca sebelum dilakukan pengubahan data kedalam 

bentuk dataset. Setelah dilakukan cleaning data selanjutnya dilakukan 

pengubahan data kedalam bentuk dataset yaitu 1 untuk item barang yang terbeli 

dan 0 untuk item barang yang tidak terbeli. Setelah dilakukan pengubahan data 
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kedalam bentuk dataset selanjutnya dilakukan perhitungan menggunakan 

algoritma apriori secara manual dan menggunakan tools untuk mandapatkan 

pola pembelian konsumen. 

2. Pengujian Analisa Algoritma Apriori 

Setelah dilakukan analisa algoritma apriori dan didapatkan hasil 

perhitungan dan pola pembelian konsumen, selanjutnya dilakukan pengujian 

hasil perhitungan menggunakan tools RapitMiner 8.1 untuk memastikan 

kebenaran hasil perhitungan. Hasil dari analisa keranjang belanja konsumen ini 

akan dijadikan rekomendasi untuk perencanaan tataletak barang. 

3.5 Tahap Dokumentasi 

Proses dokumentasi dilakukan dari awal penelitian hingga akhir penelitian. 

Hasil akhir dari proses dokumentasi berupa laporan tugas akhir yang nantinya 

akan diuji kembali dihadapan pembimbing dan penguji. Untuk mendapatkan hasil 

yang baik dalam penulisan laporan dilakukan studi pustaka dan konsultasi dengan 

pembimbing tugas akhir. 


