
 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi penelitian merupakan langkah-langkah atau tahapan yang 

dilakukan selama penelitian. Diperlukannya metodologi penelitian agar penelitian 

yang dilakukan mendapatkan tujuan yang diinginkan. Adapun langkah-langkah 

atau tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 3.1: 

Studi Pustaka 

Start 

Pengumpulan Data

1. 60 data (Januari 2012 – Desember 2016)

2. 5 variable 

Analisa dan Perancangan Sistem

1. Analisa Proses

a. Data Masukan

b. Normalisasi Data

c. Metode Elman Recurrent Neural Network (ERNN)

2. Analisa Dialog

a. Data Flow Diagram (DFD)

b. Entity Relationship Diagram (ERD)

3. Perancangan 

a. Database

b. Struktur Menu

c. Interface 

Implementasi dan Pengujian Sistem

1. Implementasi

2. Pengujian 

a. Blackbox

b. User Acceptance Test (UAT)

c. Akurasi

d. Mean Square Error (MSE)

Kesimpulan dan Saran

End 
 

Gambar 3.1 Tahapan Metodologi Penelitian
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3.1   Studi Pustaka 

Tahap studi pustaka merupakan tahapan mendapatkan dan mengumpulkan data 

dan informasi yang dibutuhkan dalam proses penelitian. Tahapan ini dilakukan untuk 

memperoleh referensi-referensi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, 

berupa jurnal, ebook, buku, artikel atau skripsi yang berhubungan dan mendukung 

proses penelitian. 

3.2   Pengumpulan Data 

Tahap pengumpulan data merupakan tahapan memperoleh data secara primer 

(langsung) dari PT. Sinar Niaga Sejahtera. Data yang akan digunakan dimulai dari 

Januari 2012 hingga Desember 2016 sebanyak 60 data. Jumlah variable input yang 

digunakan dalam penenlitian ini terdiri dari 5 input, yaitu harga jual, biaya promosi, 

jumlah tempat pemasaran, return dan penjualan. 

3.3   Analisa dan Perancangan Sistem 

Tahap analisa merupakan tahapan analisa terhadap permasalahan yang 

berhubungan dengan penelitian. Analisa diperlukan agar keputusan yang diambil 

sesuai dengan tujuan. Tahapan analisa dibagi menjadi tiga bagian, yaitu analisa 

kebutuhan data, analisa model dan analisa dialog. 

3.3.1 Analisa Proses 

Tahapan analisa proses pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.2 

berikut: 

Data Masukan

Output

Metode Elman Recurrent 

Neural Network (ERNN)

Normalisasi Data

 

Gambar 3.2 Analisa Proses Elman Recurrent Neural Network (ERNN) 
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Adapun penjelasan dari tahapan analisa proses yang dilakukan dalam penerapan 

metode Elman Recurrent Neural Network (ERNN) untuk prediksi penjualan Pilus 

Garuda Food adalah sebagai berikut: 

1. Data Masukan 

Data Masukan merupakan langkah awal yang dilakukan pada tahapan analisa 

proses. Pada tahap ini dilakukan proses penentuan variable yang akan 

digunakan pada penelitian ini. Variable masukan yang digunakan ada 5 yaitu 

harga jual, biaya promosi, jumlah tempat pemasaran, return dan penjualan. 

Pada tahap ini terjadi proses pembagian data, yaitu data latih dan data uji. 

Pembagian data latih dan data uji pada penelitian ini yaitu 90:10, 80:20, dan 

70:30.  

2. Normalisasi Data 

Normalisasi data dilakukan untuk memperoleh data dalam ukuran yang lebih 

sedikit dibandingkan dengan data asli tanpa menghilangkan nilai dari data 

asli menggunakan persamaan (2.18).  

3. Metode Elman Recurrent Neural Network (ERNN) 

Proses metode Elman Recurrent Neural Network (ERNN) dilakukan setelah 

terjadinya proses data masukan dan normalisasi. Langkah awal yang 

dilakukan dalam melakukan pencarian menggunakan metode ERNN yaitu 

menentukan parameter awal yaitu epoch, learning rate, bobot awal dari input 

menuju hidden dan bobot awal dari hidden menuju output. Setelah parameter 

awal ditentukan, maka perhitungan metode ERNN akan dilakukan 

menggunakan persamaan (2.1) hingga persamaa (2.15). Diagram alur untuk 

metode ERNN untuk proses pembelajaran terdapat pada Gambar 3.3 berikut: 
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Start 

Tentukan jumlah hidden layer, nilai learning rate, max 

error, dan max epoch

Masukkan data input 

(latih) yang sudah 

dilakukan pembagian

Inisialisasi bobot awal

Proses ERNN dari input layer hingga menuju output layer 

menggunakan Persamaan 2.1 hingga Persamaan 2.14

If epoch < max epoch atau 

error > max error

Nilai bobot v dan w baru 

Ya

Tidak 

Normalisasi data

 

Gambar 3.3 Diagram Alur Metode ERNN Proses Pembelajaran 

Berikut merupakan penjelasan Gambar 3.3 Diagram Alur metode ERNN Proses 

Pembelajaran: 

1. Penentuan jumlah hidden layer, learning rate, max error, dan max epoch 

dilakukan sebelum melakukan perhitugan menggunakan metode ERNN dengan 

data yang sudah di normalisasi terlebih dahulu. 

2. Data penjualan Pilus Garuda Food akan digunakan sebagai data latih yang 

berisi input dan output yang polanya akan dilakukan pelatihan. Sebelum data 

tersebut digunakan, maka dilakukan proses normalisasi terlebih dahulu 

menggunakan Persamaan (2.18). 

3. Tahap inisialisasi bobot merupakan pemberian nilai bobot v dan bobot w  serta 

bias secara sembarang dari bilangan yang kecil. 
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4. Proses ERNN pada proses pembelajaran dari input layer menuju output layer 

menggunakan Persamaan (2.1) hingga Persamaan (2.14). Fungsi aktivasi yang 

digunakan dari input layer menuju hidden layer yaitu sigmoid biner, sedangkan 

fungsi aktivasi dari hidden layer menuju output layer yaitu purelin. 

5. Saat proses pembelajaran, maka cek kondisi berhenti. Jika nilai epoch kecil dari 

max epoch atau nilai error besar max error, maka proses pelatihan akan 

berhenti. Jika kondisi berhenti belum terpenuhi, maka proses pembelajaran 

akan terus dilakukan. 

6. Proses pembelajaran selesai dengan memberikan output berupa nilai bobot v 

baru dan bobot w baru. 

Setelah proses pembelajaran berakhir dengan output berupa nilai bobot v baru 

dan bobot w baru, maka proses selanjutnya yaitu pengujian. Diagram alur untuk 

metode ERNN untuk proses pengujian terdapat pada Gambar 3.4 berikut: 

Start 

Masukkan data input 

(uji) yang sudah 

dilakukan pembagian

Proses ERNN menggunakan 

Persamaan 2.1 hingga Persamaan 

2.4

Nilai bobot v 

dan w baru

Hasil prediksi 

Proses denormalisasi 

menggunakan Persamaan 2.19

 

Gambar 3.4 Diagram Alur Metode ERNN Proses Pengujian 

Berikut merupakan penjelasan Gambar 3.4 Diagram Alur metode ERNN Proses 

Pengujian: 

1. Data penjualan Pilus Garuda Food yang digunakan sebagai data uji akan 

dilakukan proses pengujian. 
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2. Proses ERNN untuk pengujian menggunakan Persamaan (2.1) hingga 

Persamaan (2.4) dengan menggunakan nialai bobot v baru dan bobot w baru 

yang telah diperoleh pada saat pelatihan. 

3. Proses pengujian berakhir, maka akan memberikan hasil keluaran berupa 

informasi prediksi penjualan Pilus Garuda Food untuk bulan kedepannya. 

4. Setelah diperoleh hasil prediksi penjualan, maka dilakukan proses 

denormalisasi menggunakan Persamaan (2.19) untuk mengembalikan ke 

bentuk aslinya.  

3.3.2 Analisa Dialog  

Analisa dialog merupakan sebuah gambaran kerja dari alur sistem yang dibangun 

agar dapat menjadi sebuah informasi. Ini dapat berupa Data Flow Diagram (DFD), 

Entity Relationship Diagram (ERD). 

1. Data Flow Diagram (DFD) 

Sebagai gambaran sistem Prediksi Penjualan Pilus yang memiliki sistem kerja 

antara satu fungi dengan fungsi yang lain yang memiliki hubungan dengan 

aliran data dan data store.  

2. Entity Relationship Diagram (ERD) 

Sebagai penggambaran relasi anatara satu entitas dengan entitas yang lainnya.  

3.3.3 Perancangan 

Tahap perancangan merupakan tahapan perancangan terhadap sistem yang 

akan dibangun, agar user mengerti pada saat melakukan implementasi terhadap sistem 

tersebut. Tahap perancangan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu perancangan database, 

perancangan struktur menu, dan perancangan interface. 

1. Perancangan Database 

Tahap perancangan database merupakan tahapan pembuatan database yang 

berisikan tabel-tabel, field dan atribut yang akan digunakan dalam pembuatan 

sistem yang akan dibangun. 
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2. Perancangan Struktur Menu 

Tahap perancangan struktur menu merupakan tahapan yang berisikan tampilan 

yang terdapat pada menu dan submenu. Hal ini diperlukan agar pada saat 

digunakan, pengguna mengetahui fungsi dan maksud dari tampilan menu-menu 

tersebut. 

3. Perancangan Interface 

Tahap perancangan interface merupakan tahapan yang digunakan sebagai 

sarana pengembangan untuk melakukan komunikasi yang mudah dalam proses 

pengaplikasiannya. Perancangan interface lebih menekankan tentang tampilan 

dan tombol-tombol agar dapat dimengerti oleh pengguna. 

3.4 Implementasi dan Pengujian Sistem 

Implemetasi dan pengujian merupakan tahapan yang dilakukan setelah analisa 

dan perancangan. Implementasi dan pengujian akan dijelaskan sebagai berikut: 

3.4.1 Implementasi 

   Implementasi merupakan tahapan awal dilakukannya testing terhadap sistem 

yang dibangun. Dalam melakukan penerapan pembuatan aplikasi, dibutuhkan 

perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras yang digunakan yaitu: 

1. Proscessor : Intel® Core(TM ) i3-3217U CPU @ 1.80GHz 1.80GHz 

2. Memory : 4.00 GB 

Sedangkan untuk perangkat lunaknya yaitu: 

1. Operation Sistem : Windows 8.1 Enterprise 

2. Bahasa Pemrograman : PHP 

3. DBMS   : MySQL 

4. Browser  : Google Chrome 
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3.4.2 Pengujian 

         Pengujian merupakan tahapan untuk mengetahui bagaimana kinerja sistem yang 

telah dibangun. Apakah sistem tersebut telah sesuai dengan keinginan pengguna. Ada 

beberapa cara yang dilakukan dalam tahap pengujian, yaitu pengujian black box, User 

Acceptance Test (UAT), akurasi, dan Mean Square Error (MSE). 

1. Pengujian Black box 

Pengujian Black box dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan 

kesalahan yang terdapat pada fungsi-fungsi yang tidak sesuai dengan proses yang 

diinginkan. 

2. User Acceptance Test (UAT)  

User Acceptance Test (UAT) merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk 

melakukan konfirmasi kepada user, apakah sistem yang dibangun sudah 

memenuhi kriteria dan persyaratan. Proses ini dilakukan untuk menguji atau 

melakukan pengetesan terhadap semua fungsi dan fitur yang terdapat pada sistem.  

3. Akurasi  

Akurasi merupakan rata-rata hasil pengukuran nilai sebenarnya. Ini dilakukan 

dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari dari sistem yang 

dibangun. Perhitungan akurasi terdapat pada persamaan (2.20). 

4. Mean Square Error (MSE) 

Mean Square Error (MSE) merupakan pengujian yang dilakukan sebagai tolak 

ukur analisis kuantitaif dalam menentukan kualitas sebuah output serta keunggulan 

dari metode yang digunakan. Perhitungan MSE terdapat pada persamaan (2.21). 

3.5 Kesimpulan dan Saran   

Tahap kesimpulan merupakan tahapan yang berisikan tentang hasil yang 

diperoleh berdasarkan hasil pengujian serta mengukur tingkat akurasi, sedangkan saran 

berisikan pengembangan terhadap sistem yang telah dibangun. 

 


