
 
 

 
 

BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi penelitian adalah tahapan-tahapan penelitian yang tersusun 

secara sistematis. Tujuan dari metodologi ini agar pelaksanaan penelitian sesuai 

dengan tujuan penelitian. Berikut rangkaian tahapan yang akan dilakukan dalam 

penelitian seperti gambar 3.1: 

Mulai

Pengumpulan Data

Analisa dan Perancangan

1. Analisa
  - Analisa Data

  - Analisa Metode PSO-LVQ

2. Perancangan
  - Perancangan Struktur Menu 

  - Perancangan Interface

Kesimpulan dan Saran

Implementasi dan Pengujian Sistem

1. Implementasi Sistem

2. Pengujian

  - Pengujian Fungsional Algoritma

  - Pengujian Parameter Algoritma PSO dan LVQ 

  - Pengujian Akurasi

  - Pengujian Perbandingan LVQ dan PSO-LVQ

Selesai

Studi Pustaka

Perumusan Masalah 

 

Gambar 3.1 Tahapan Metodologi Penelitian 
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3.1 Perumusan Masalah  

Perumusan masalah adalah tahapan awal dalam metodologi. Tahapan ini 

merupakan tahapan mencari permasalahan yang akan diangkat dan dilakukan 

penelitian. Rumusan masalah pada penelitian ini mengenai optimasi Learning 

Vector Quantization menggunakan Particle Swarm Optimization untuk 

Klasifikasi Kualitas Air Sungai. 

3.2 Studi Pustaka 

Studi pustaka merupakan tahapan mencari dan mempelajari permasalahan 

yang dihadapi. Selanjutnya menentukan ruang lingkup masalah, latar belakang 

permasalahan dan mempelajari beberapa literatur atau penelitian terkait yang 

berhubungan dengan permasalahan yang sedang dihadapi dan mencari solusi dari 

masalah tersebut. Melalui studi pustaka dapat dipelajari teori-teori terkait 

penelitan yang sedang dijalani seperti teori tentang kualitas air sungai, teori 

jaringan syaraf tiruan, metode Learning Vector Quantization dan teori Particle 

Swarm Optimization.  

3.3 Pengumpulan Data 

Tahapan pengumpulan data merupakan tahapan mencari informasi terkait 

permasalahan pada penelitian tugas akhir ini. Informasi yang dibutuhkan adalah 

faktor-faktor apa saja mempengaruhi penentuan status kualitas air sungai. 

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan obeservasi dan wawancara 

dengan salah satu pegawai yaitu Ibu Atik dan Ibu Vera pada bidang Pengendalian 

Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Dinas Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau. Wawancara dilakukan untuk meminta 

informasi seputar informasi mengenai penentuan kualitas air sungai, informasi 

mengenai data-data sungai di Provinsi Riau. Selain itu, pengumpulan data primer 

dilakukan untuk mendapatkan data-data kualitas air sungai yang ada di Provinsi 

Riau.  



 

III-3 
 

3.4 Analisa 

Pada tahapan analisa ini akan menggambarkan proses dari sistem yang 

akan dibangun supaya mendapatkan gambaran tentang analisa dan mudah 

dimengerti. 

3.4.1 Analisa Data 

Analisa data yang dilakukan yaitu tahapan KDD yang berupa seleksi data, 

preprocessing data, transformasi data, pembagian data latih dan data uji. Berikut 

penjelasan analisa kebutuhan data: 

1. Tahapan Knowledge Discovery Database (KDD) 

a. Seleksi Data 

Sebelum data diolah, tahapan awal yang dilakukan yaitu menyeleksi 

data-data yang akan digunakan. Pada data awal yang didapatkan data 

kualitas air sungai ini memiliki 26 parameter. Proses seleksi data 

dilakukan untuk memilih parameter yang memiliki standar baku mutu 

air sungai. Baku mutu air sungai adalah ukuran batas atau kadar 

komponen yang ada unsur pencemarnya. Sedangkan yang tidak 

memiliki standar baku mutu akan diseleksi karena tidak akan 

mempengaruhi hasi klasifikasi. Setelah dilakukan seleksi data jumlah 

data menjadi sebanyak 20 parameter.  

b. Preprocessing Data 

Tahapan pemilihan data atau preprocessing yaitu pembersihan data 

untuk membuang duplikasi data, memeriksa data yang inkonsisten. 

Pada tahapan preprocessing ini mencakup yaitu membuang duplikat 

data, data yang inkonsisten, memperbaiki kesalahan pada data. Proses 

preprocessing data dilakukan pada data kualitas air sungai yang 

terdapat data-data yang mengandung simbol seperti simbol kecil dari 

(<) pada beberapa parameter dan data tersebut yang tidak dapat 

dilakukan perhitungan. Setelah dilakukan preprocessing data, 

parameter data kualitas air sungai menjadi 14 parameter. Data 

tersebutlah yang akan digunakan sebagai data masukan.  
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c. Transformasi Data 

Sebelum data masukan digunakan akan dilakukan normalisasi data. 

Setiap data akan dinormalisasi hingga data tersebut berada pada 

range [0,1] dengan menggunakan persamaan 2.20  

2. Pembagian Data 

a. Data Latih 

Data latih digunakan dalam proses pelatihan untuk melatih sistem yang 

kan dibangun. Data kualitas air sungai ini dibagi menjadi 3 kelas yaitu 

kondisi baik, tercemar ringan, tercemar sedang.  

b. Data Uji 

Data uji adalah proses pengujian yang sudah dilakukan pelatihan. 

Pengujian dilakukan untuk melihat hasil akurasi yang dihasilkan dari 

optimasi PSO dan proses pelatihan LVQ.  

3.4.2 Analisa Metode 

Analisa metode dari penelitian tentang klasifikasi kualitas air sungai 

menggunakan metode PSO dan LVQ ini mengacu pada jurnal-jurnal terkait, yang 

penulis ajukan sebagai acuan. Alur algoritma dari PSO-LVQ dalam penelitian ini 

dapat dijelaskan perhitungan manual sebagai berikut: 

1. Analisa data masukan yang berupa data kualitas air sungai. 

2. Melakukan normalisasi data. 

3. Data yang telah dinormalisasi akan menjadi data latih. 

4. Perhitungan PSO dimulai dengan beberapa tahap yaitu: 

a. Tahapan awal inisialisasi parameter yang akan digunakan seperti jumlah 

partikel, nilai koefisien akslerasi (c1 dan c2), nilai random (r1 dan r2). 

b. Kemudian menginisialisasi kecepatan awal menggunakan persamaan 2.9. 

c. Inisialisasi posisi awal partikel menggunakan persamaan 2.10. Pada tahap 

ini pembentukan partikel awal, dimana setiap partikel mewakili jumlah 

kelas yang ada. 

d. Kemudian mencari nilai cost atau nilai ketidaksesuaian dengan 

menghitung jarak euclidean setiap data latih dengan sebuah partikel 

menggunakan persamaan 2.4. Selanjutnya menghitung jumlah 
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ketidaksesuaian antara target dan kelas hasil perhitungan menggunakan 

partikel PSO dengan persamaan 2.17 atau 2.18.   

e. Lalu  lakukan perhitungan mencari nilai fitness menggunakan persamaan 

2.19.  

f. Inisialisasi nilai PBest dan GBest dari hasil perhitungan nilai fitness 

menggunakan persamaan 2.11 dan 2.12.  

g. Lakukan update kecepatan pada setiap partikel menggunakan persamaan 

2.13. 

h. Update posisi setiap partikel menggunakan persamaan 2.14.  

i. Menghitung fitness partikel baru menggunakan persamaan 2.19. 

j. Update nilai PBest dan GBest menggunakan persamaan 2.15 dan 2.16. 

k. Ulangi tahapan g hingga j hingga mencapai iterasi yang telah ditentukan.  

l. Pada iterasi terakhir, pilih partikel dengan nilai cost terkecil sebagai 

partikel terbaik. Mencari nilai cost gunakan persamaan 2.17 atau 2.18. 

5. Selanjutnya masuk ke proses pelatihan LVQ. Partikel terbaik dari proses PSO 

akan dijadikan vektor bobot awal dengan melakukan perhitungan hitung 

euclidean kelas menggunakan persamaan 2.4. 

6. Update vektor bobot pada sebanyak data latih yang telah ditentukan 

menggunakan persamaan 2.6 dan persamaan 2.7. 

7. Setelah itu lakukan update nilai α menggunakan persamaan 2.8. 

8. Kemudian, lakukan pengecekan jika nilai α <= min α maka perulangan 

sampai sebanyak maksimal epoch atau sampai nilai α > min α (syarat 

terpenuhi).  

9. Keluaran dari hasil pelatihan LVQ adalah vektor bobot yang akan digunakan 

pada proses pengujian. 

3.5 Perancangan  

Perancangan sistem pada penelitian ini terbagi menjadi 2 bagian yaitu 

perancangan struktur menu dan perancangan interface. Perancangan struktur 

menu merupakan perancangan untuk mengatahui menu-menu apa saja yang ada di 

sistem. Perancangan interface adalah perancangan untuk antarmuka dari sistem 

yang akan dibangun.  
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3.6 Implementasi 

Implementasi merupakan tahapan penerapan hasil rancangan ke dalam 

sebuah sistem. Pada tahapan implementasi juga diperlukan bantuan perangkat 

keras dan perangkat lunak sebagai berikut : 

1. Perangkat Keras 

a. Processor  : Intel Core i5   

b. Memory  : 4 GB 

c. Harddisk   : 500 gb 

2. Perangkat lunak 

Platform  : Windows 7 

Bahasa Pemrograman    : Matlab R2015b 

3.7 Pengujian 

Pengujian sistem merupakan proses untuk memastikan apakah sistem 

berjalan dengan baik atau tidak dan mencari kesalahan yang mungkin terjadi di 

sistem. Pengujian sistem pada penelitian ini menggunakan teknik pengujian 

akurasi dan pengujian metode PSO-LVQ. Berikut penjelsan teknik pengujian yang 

akan dilakukan sebagai berikut: 

1. Pengujian Fungsional Algoritma  

Pengujian fungsional memastikan bahwa semua kebutuhan-kebutuhan 

telah dipenuhi dalam sistem aplikasi. Dengan demikian fungsi-fungsinya 

adalah tugas-tugas yang didesain untuk dilaksanakan sistem. 

2. Pengujian Parameter PSO-LVQ 

Pengujian parameter PSO-LVQ merupakan pengujian dengan kombinasi 

parameter PSO dan LVQ seperti pengujian jumlah partikel PSO, pengujian 

nilai bobot inersia PSO dan pengujian learning rate LVQ. Pada pengujian 

ini terdapat 315 kombinasi dengan parameter yang dikombinasikan yaitu 

jumlah partikel yaitu 5, 10,25, 50 dan 100 partikel, nilai bobot inersia 0.1, 

0.5 dan 0.7 dan leraning rate 0.1, 0.01, 0.05, 0.07, 0.001, 0.005, 0.007.  

3. Pengujian Akurasi  

Tahapan ini merupakan pengujian akurasi dengan perbandingan data latih 

dan data uji yaitu 90%:10%, 80%:20% dan 70%:30% dengan 
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menggunakan pengujian confusion matrix. Proses perhitungan akurasi ini 

menggunakan persamaan 2.21. 

4. Pengujian Perbandingan Algoritma PSO-LVQ dan LVQ 

Pengujian ini dilakukan pada kedua algoritma yaitu algoritma PSO-LVQ 

dan LVQ. Pengujian ini untuk mengetahui hasil optimasi algoritma PSO 

dapat meningkatkan akurasi yang lebih baik atau tidak.  

3.8 Kesimpulan dan Saran 

Pada tahapan ini berisi kesimpulan yang akan ditarik dari hasil penelitian. 

Mulai dari kesimpulan dari analisa, implementasi, pengujian serta seberapa jauh 

sistem ini dapat berjalan. Pada tahapan ini juga berisi saran-saran untuk 

pengembangan sistem ini kedepannya. 


