
 

 

BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

Pada bab ini akan dijelaskan tahap-tahap yang dilakukan dalam melakukan 

penelitian. Metodologi penelitian berguna sebagai pedoman selama pelaksanaan 

penelitian agar penelitian tidak menyimpang dari tujuan yang diharapkan. 

Susunan tahapan penelitian dijelaskan pada gambar 3.1 di bawah ini : 

Perumusan Masalah

Studi Pustaka

Pengumpulan Data

      Analisa

1.     Kebutuhan Data

2.     Analisa association rule dengan algoritma ECLAT

       2.1 Data Selection

       2.2 Preprocessing

       2.3 Transformation

       2.4 Proses mining dengan Algoritma ECLAT

       2.5 Evaluasi Pola

3.     Analisa fungsional sistem

4.     Ananlisa data sistem

    Perancangan

1.     Database

2.     Struktur Menu

3.     Interface

Implementasi dan Pengujian

Kesimpulan dan Saran

 
Gambar 3. 1 Tahapan Metodologi Penelitian 
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Berdasarkan gambar 3.1 terdapat beberapa tahapan dalam penelitian ini. 

Tahapan tersebut akan dijelaskan secara rinci pada penelitian berikut ini. 

3.1 Perumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan tahap awal dalam metologi penelitian. Yang 

dilakukan pada tahap ini adalah mencari dan mempelajari masalah dalam 

penelitian, lalu melakukan pencarian solusi untuk memecahkan masalah tersebut. 

Pada tahapan ini ruang lingkup dan latar belakang dari topik penelitian juga 

ditentukan. Perumusan masalah dalam dalam penelitian sudah ditentukan yaitu 

bagaimana mengimplementasikan algoritma ECLAT dalam menentukan pola 

konsumsi kombinasi obat-obatan yang paling banyak menyebabkan kematian 

karena kombinasi obat-obatan berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin. 

3.2 Studi Pustaka/Literatur 

Setelah perumusan masalah selesai dilakukan pengumpulan informasi yang 

berhubungan dengan penelitian untuk lebih mengetahui tentang masalah yang 

akan diteliti melalui berbagai media. Studi pustaka yang dilakukan bertujuan 

untuk menentukan teori-teori yang dapat dijadikan acuan dan mendukung 

penelitian dengan membaca buku-buku referensi, jurnal, paper, situs internet dan 

penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. 

3.3 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan mempertimbangkan penggunaan data 

berdasarkan jenis dan sumbernya. Data yang obyektif dan relevan dengan pokok 

permasalahan penelitian merupakan indikator keberhasilan suatu penelitian. Data 

yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder dimana data 

diperoleh dari City of Pitssburgh/ Western PA Regional Data Center. 

3.4 Analisa 

Setelah data terkumpul, maka dilakukan analisa yang bertujuan untuk 

mengetahui, memperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah, serta 
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menganalisa data yang dibutuhkan pada penelitian. Pada tahapan ini akan 

dijelaskan secara rinci tentang analisa proses sistem yang akan dibangun. Dalam 

penelitian ini akan diukur tingkat validasi terhadap data-data yang dikumpulkan 

untuk menentukan kombinasi obat-obatan yang paling banyak menyebabkan 

kematian yang tidak disengaja dengan menerapkan algoritma ECLAT. Berikut 

adalah rincian dari analisa yang dilakukan : 

1. Analisa Kebutuhan Data 

Tahap ini merupakan tahap dimana data yang dibutuhkan dalam penelitian 

dikumpulkan untuk dapat diolah selanjutnya. Data-data yang dikumpulkan adalah 

data kombinasi konsumbi obat. Adapun sumber data adalah sebagai berikut : 

a. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang didapatkan dari City of 

Pitssburgh/ Western PA Regional Data Center. 

b. Metode pengumpulan data dilakukan dengan mengambil langsung dari Data 

Center Universitas Of Pitssburgh dari tahun 2008-2016 yaitu data konsumsi 

kombinasi obat opioid yang paling banyak menyebabkan kematian tak 

disengaja karena obat-obatan. 

c. Jumlah data yang digunakan untuk penelitian adalah terdiri dari 1889 records 

dan setiap record terdiri dari 18 atribut. 

Tabel 3.1 Penjelasan Attribut Tabel Kematian Tak Disengaja 

Attribut Keterangan Type Data 

Case Number Id Kejadian Text 

Death Date Tanggal Kematian DateTime 

Death time Waktu Kematian DateTime 

Manner of Death Cara Kematian Text 

Age Umur Korban Numeric 

Sex Jenis Kelamin Korban Text 

Race Kebangsaan Text 

Case Dispo Disposisi Kasus Text 

Combined OD1 Nama obat yang ditemukan dalam kasus 

kematian akibat kombinasi obat. 

Text 

Combined OD2 Nama obat yang ditemukan dalam kasus 

kematian akibat kombinasi obat. 

Text 

Combined OD3 Nama obat yang ditemukan dalam kasus 

kematian akibat kombinasi obat. 

Text 

Combined OD4 Nama obat yang ditemukan dalam kasus 

kematian akibat kombinasi obat. 

Text 

Combined OD5 Nama obat yang ditemukan dalam kasus 

kematian akibat kombinasi obat. 

Text 
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Attribut Keterangan Type Data 

Combined OD6 Nama obat yang ditemukan dalam kasus 

kematian akibat kombinasi obat. 

Text 

Combined OD7 Nama obat yang ditemukan dalam kasus 

kematian akibat kombinasi obat. 

Text 

Incident Zip Kode Zip dimana Medical Examiner 

menerima tubuh korban 

Numeric 

Decedent Zip Kode Zip alamat korban Numeric 

Case Year Tahun terjadinya kasus Numeric 

Dari tabel 3.1 dapat dilihat bahwa data yang dikumpulkan terdiri dari 18 

atribut, dimana atribut Death date dan detah time berbentuk tanggal, case  

number, manner of death, sex, race, case dispo, combined OD 1, combined OD 2, 

combined OD 3, combined OD 4, combined OD 5, combined OD 6, combined OD 

7 bersifat text sedangkan data age, incident zip, decent zip dan case year bersifat 

numeric (angka). 

2. Analisa association rule dengan algoritma ECLAT 

Analisa dilanjutkan dengan menerapkan tahap-tahap KDD yang akan 

menghasilkan data sebagai berikut : 

a. Data Selection 

Dari 2669 data dengan 18 atribut hanya diambil yaitu sex, age, combined OD 

1, combined OD 2, combined OD 3, combined OD 4, combined OD 5, combined 

OD 6, combined OD 7. Data hasil seleksi akan digunakan untuk proses 

preprocessing. 

b. Preprocessing 

Tahap selanjutnya yaitu preprocessing data. Pada tahap ini dilakukan 

pembersihan (cleaning) pada data yang menjadi fokus data mining. Membuang 

duplikasi dan data yang memiliki nilai yang tidak lengkap (missing value). 

c. Transformation 

Tahap ini data yang digunakan untuk penelitian dibagi ke dalam beberapa 

interval, adapun atribut data yang dibagi kedalam beberapa interval adalah age 

yang dibagi dalam kelompok umur. 
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d. Proses mining dengan Algoritma ECLAT 

Pada tahap ini diterapkan algoritma dari teknik asosiasi untuk mengolah data 

yang ada. Pada tahap ini dilakukan pencarian frequent itemset untuk mencari pola 

konsumsi kombinasi obat-obatan yang menyebabkan kematian yang tidak 

disengaja berdasarkan umur dan jenis kelamin menggunakan algoritma ECLAT. 

Hasil keluaran (output) yang diperoleh dari penerapan algoritma ECLAT 

adalah aturan atau rule yang menggambarkan bagaimana pola konsumsi 

kombinasi obat-obatan berdasarkan umur dan jenis kelamin yang akan 

diinterpretasikan dalam bentuk persentase (%) terhadap data kematian yang tak 

disengaja karena obat-obatan. 

e. Evaluasi Pola (pattern evaluation) 

Tujuan dari tahapan ini adalah untuk mengidentifikasi rule yang akan 

menjadi informasi tertentu. Informasi yang dihasilkan akan dianggap sebagai pola 

yang khas berdasarkan nilai support dan confidencenya. 

3. Analisa fungsional sistem 

Tahap ini menganalisa proses-proses apa saja yang dilakukan oleh sistem 

yang akan dibuat. 

4. Analisa Data Sistem 

Tahap ini menganalisa data yang diperlukan pada sistem. 

3.5 Perancangan 

Tahapan ini adalah tahapan tentang perancangan sistem yang akan dibuat 

berdasarkan analisa yang telah dilakukan. Adapun perancangannya adalah sebagai 

berikut : 

1. Perancangan Database Relasional 

Merancang penyimpanan data dalam konseptual model. 

2. Perancangan Struktur Menu 

Merancang menu-menu pada sistem sesuai dengan fungsinya masing-masing. 

3. Perancangan Antarmuka (interface) 
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Merancang atau mendesain tampilan antarmuka (interface) sistem yang akan 

membuat interaksi antara pengguna dengan sistem. Tampilan yang dibuat dapat 

memberikan gambaran umum implementasi dari sistem yang akan dibuat. 

3.6 Implementasi dan Pengujian 

Tahapan ini merupakan tahapan pengimplementasian yang dilakukan setelah 

melakukan analisa dan perancangan. Pada penelitian ini, implementasi dilakukan 

menggunakan laptop dengan spesifikasi sebagai berikut : 

1. Perangkat keras 

Processor   : Intel(R) Core(TM) i3-2370M CPU @ 2.40GHz  

Memori (RAM)  : 2.00 GB 

Harddisk   : 500 GB 

2. Perangkat Lunak 

Sistem operasi  : Windows 7 64-Bit 

Tools   : Sublime Text 3 

Web browser  : Mozilla Firefox 

Bahasa Pemrograman : Hypertext Preprocessor (PHP) 

DBMS   : MySQL 

Perangkat pendukung : Xampp 

Setelah menlakukan implementasi tahapan selanjutnya adalah melakukan 

pengujian terhadap sistem yang telah dibuat. Tujuan dari pengujian adalah untuk 

mengetahui apakah sistem telah sesuai dengan tujuan awal. Beberapa hal yang 

dijadikan acuan dalam pengujian yaitu : 

1. Pengujian perangkat lunak, pengujian yang dilakukan adalah pengujian black 

box yaitu dengan meguji apakah perangkat lunak yang dibangun telah sesuai 

dengan rancangan dan keluaran yang diharapkan. 

2. Pengujian kinerja sistem yaitu dengan melakukan penghitungan hasil validasi 

dari algoritma ECLAT yang diperoleh dari sistem dengan hasil yang 

diperoleh dari tools SPMF menggunakan jumlah data yang sama. 
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3.7 Kesimpulan dan Saran 

Tahap ini berisikan tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan 

serta hasil yang didapatkan. Tahap ini juga berisikan hal yang akan disimpulkan 

dan disarankan penulis bagi pembaca untuk melakukan pengembangan terhadap 

penelitian ini kedepannya. 

 


