
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 Untuk melakukan sebuah penelitian, diperlukan adanya tahapan-tahapan 

yang tersusun secara sistematis agar pelaksanaan penelitian dapat mencapai tujuan 

yang diharapkan. Maka dari itu tahapan-tahapan metodologi disusun dalam 

penelitian ini yang akan dijelaskan pada gambar 3.1 dibawah ini: 
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Gambar 3. 1 Tahapan Metodologi Penelitian 

Tahapan metodologi penelitian akan dijelaskan secara rinci pada penulisan 

di bawah ini : 

3.1 Perumusan Masalah 

Tahap ini merupakan awal dari tahapan metodologi penelitian dengan 

mencari dan mempelajari tentang permasalahan dalam penelitian. Kemudian akan 

dilanjutkan dengan pencarian solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut. 

Didalam tahapan ini juga akan ditentukan ruang lingkup dan latar belakang dari 
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topik penelitian. Perumusan masalah pada penilitian ini bagaimana 

mengimplementasikan algoritma declat mengetahui hubungan adverse event pada 

obat antihipertensi golongan ACE Inhibitor. 

3.2 Studi Pustaka 

Tahap Studi Pustaka merupakan tahapan mengenai pengumupalan data 

dan informasi dari berbagai sumber yang berhubungan dengan penelitian. 

Tahapan ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan teori-teori dari berbagai 

sumber, seperti buku, jurnal atau paper, media online dan penelitian-penelitian 

sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan ini. 

3.3 Pengumpulan Data 

Tahap Pengumpulan  data  merupakan  tahap  yang  bertujuan  untuk  

memperoleh data-data dan informasi  yang  berhubungan  dengan  penelitian yang 

akan dilakukan. 

3.4 Analisa 

Tahap ini merupakan proses analisa terhadap data-data yang telah 

dikumpulkan dari sumber dan kemudian akan diolah dengan menggunakan proses 

KDD dan algoritma declat. Tahap analisa ini terdiri atas 2 hal: 

1. Analisa Kebutuhan Data 

Tahapan ini diperlukan untuk menganalisa data yang akan diolah ke dalam 

suatu metode. Adapun sumber data dan jumlah data adalah sebagai berikut: 

a. Data diperoleh dari FAERS (FDA Adverse Event Reporting System) 

Amerika Serikat yang merupakan seluruh Data Laporan Rumah Sakit dan 

Dokter di Amerika Serikat pada tahun 2006 - 2015. 

b. Jumlah data terdiri dari lebih kurang 43.475 records dengan 4 atribut.  

Adapun atribut dari data tersebut dijelaskan pada tabel 3.1 dibawah ini : 

Tabel 3.1 Atribut Data 

Atribut Keterangan Nilai 

Nama Obat Nama obat yang di konsumsi. Text 
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Atribut Keterangan Nilai 

Adverse Event 
Adverse event terhadap obat yang 

dikonsumsi. 
Text 

Jenis Kelamin Jenis kelamin pengguna obat Text 

Kelompok 

Umur 
Kelompok Umur pengguna obat Numeric 

 

2. Analisa Tahapan Data Mining 

Tahapan ini menjelaskan hubungan Adverse event pada obat antihipertensi 

dengan metode asosiasi data mining. Berikut penjelasan dari tahapan yang 

dilakukan : 

a. Data Selection 

Pemilihan dari sekumpulan data operasional perlu dilakukan sebelum 

tahap penggalian informasi dalam KDD. Data hasil seleksi yang akan 

digunakan untuk proses data mining, disimpan dalm suatu berkas, 

terpisah dari basis data operasional. 

b. Data Cleaning 

Pada tahap ini data yang digunakan untuk penelitian dilakukan 

pembersihan data. Pembersihan data dilakukan untuk mengganti data 

yang memiliki missing value atau data yang tidak lengkap memiliki nilai 

default dengan menggunakan nilai median. 

c. Data transformation 

Tahap ini dilakukan untuk mengubah data ke dalam bentuk yang 

dibutuhkan sebelum diproses ke dalam tahap data mining. 

d. Association Rule menggunakan Algoritma Declat 

Tahapan ini adalah tahapan yang menerapkan metode dari data mining 

untuk mengolah data yang ada. Metode yang digunakan adalah metode 

asosiasi menggunakan Algortima Declat 

e. Evaluation/Interpretation 

Tahap ini merupakan tahap dimana pengambilan informasi dari hasil 

pada proses sebelumnya yaitu data mining menggunakan association 

rule. 
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3.5 Implementasi, Interpretation, dan Pengujian 

Tahapan ini merupakan tahapan pengimplementasian yang dilakukan 

setelah melakukan analisa. Pada tahapan ini akan dijelaskan mengenai 

implementasi dan pengujian pada aplikasi SPMF . 

3.5.1 Implementasi 

Pada tahapan ini akan dijelaskan mengenai implemetasi dari penelitian. 

Pada implementasi ini akan menggunakan laptop dengan spesifikasi sebagai 

berikut : 

1. Perangkat Keras 

Processor  : Intel Core i3 

Memori  : 2.00 GB 

Hardisk  : 300 GB 

2. Perangkat Lunak 

Sistem Operasi : Windows 7  

Database awal  : Microsoft Access 2007 

Tools   : SPMF v2.04 

3.5.2 Interpretation 

Dalam tahapan ini hasil dari proses mining berupa proses mining  berupa  

pola-pola  atau aturan (rules) yang  diperoleh akan ditampilkan dalam bentuk 

yang mudah dimengerti. Pada tahapan ini juga melakukan pemeriksaan apakah 

hipotesis yang ada memang tercapai. Bila  ternyata  hasil  yang  diperoleh  tidak  

sesuai hipotesis, ada  beberapa  alternatif  yang  dapat  diambil  seperti 

menjadikannya  umpan  balik  untuk  memperbaiki  proses data mining,  mencoba  

algoritma lain  lain  yang  lebih  sesuai, atau  menerima hasil ini sebagai suatu 

hasil yang di luar dugaan yang mungkin dapat bermanfaat. 

 

 



II-5 

 

3.5.3 Pengujian 

Setelah implementasi dilakukan, selanjutnya tahap pengujian pada SPMF. 

Tahap ini dilakukan dengan memasukkan minimum support dan minimum 

confidence  yang berbeda-beda dengan jumlah data yang sama dengan tujuan 

untuk mengetahui pengaruh minimum support dan minimum confidence  terhadap 

jumlah rules yang didapatkan serta dapat mengetahui nilai minimum support  dan 

confidence yang ideal terhadap data penelitian yang digunakan. 

3.6 Kesimpulan dan Saran 

Pada tahapan ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang 

didapatkan dalam menerapkan algoritma yang digunakan. Pada tahapan ini juga 

berisikan kesimpulan dan saran penulis bagi pembaca tehadap penelitian terkait 

untuk melakukan pengembangan terhadap penelitian ini kedepannya. 

 


