
 

BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi penelitian merupakan tahapan-tahapan penelitian yang 

menggambarkan alur dari sistem secara keseluruhan. Berikut tahapan penelitian 

yang akan dilakukan dalam penelitian ini: 

Mulai

Studi Pustaka

Pengumpulan Data

Analisa dan Perancangan

1. Analisa

- Analisa Kebutuhan Data

- Analisa Metode Algoritma Genetika- Backpropagation

2. Perancangan :

- Perancangan Struktur Menu

- Perancangan Interface

Kesimpulan dan Saran

Implementasi Dan Pengujian Sistem

1.Implementasi

2 Pengujian 

-Mean Square Error(MSE)

-Fungsi Algoritma

Selesai
 

Gambar 3. 1 Tahapan Metodologi Penelitian 
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3.1. Studi Pustaka   

Tahapan awal dimulai dengan studi pustaka yaitu mencari dan 

mempelajari masalah yang dihadapi. Selanjutnya menentukan ruang lingkup 

masalah, latar belakang masalah, dan mempelajari beberapa sumber literatur yang 

berhubungan dengan permasalahan dan mencari solusi dari masalah tersebut. 

Untuk memperoleh hasil yang maksimal maka perlu dipelajari literatur-literatur 

yang digunakan. Dan kemudian dipilih mana literatur yang cocok digunakan 

dalam penelitian.  

3.2. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah tahapan mengumpulkan informasi yang penting 

terkait permasalahan yang dihadapi yaitu data Indeks Harga Konsumen di 

Pekanbaru yang didapat dari website Badan Pusat Statistik Riau yaitu 

https://riau.bps.go.id/. Data yang digunakan yaitu data Indeks Harga Konsumen di 

Kota Pekanbaru dari Januari 2009 hingga Desember 2018 dengan jumlah data 

sebanyak 120 data. 

3.3. Analisa dan Perancangan 

Analisa dan perancangan dilakukan untuk menggambarkan proses dari 

sistem yang akan dibangun agar mudah dipahami.  

3.3.1  Analisa 

Analisa merupakan tahapan pengembangan informasi dari proses studi 

pustaka dan sebagai penggambaran dari proses yang akan dijalani sistem. Analisa 

yang akan dilakukan pada penelitian ini sebagai berikut: 

1. Analisa Kebutuhan Data 

Analisa kebutuhan data dilakukan dengan pembagian data dan menentukan 

variabel input yang kan digunakan berdasarkan kebutuhan penelitian. Analisa 

kebutuhan data yang akan dilakukan seperti: 

a. Variabel input 

Variabel input yang digunakan yaitu data deret waktu (time series) indek 

harga konsumen pada bulan sebelumnya. Untuk meramalkan nilai IHK 

https://riau.bps.go.id/
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pada satu bulan, maka variabel input yang digunakan adalah nilai IHK 

pada bulan-bulan sebelumnya. Penelitian ini menggunakan 12 variabel 

input (12 bulan sebelumnya), sehingga untuk meramalkan nilai IHK pada 

bulan b, maka dibutuhkan nilai IHK yang dimisalkan b-1, b-2, b-3,…, b-

12. Yang naninya akan menjadi variabel yaitu x1, x2, x3, …, x12.  

b. Normalisasi Data 

Normalisasi data bertujuan untuk merubah data menjadi kisaran 0 dan 1. 

Normalisasi data menggunakan persamaan 2.26.  

c. Pembagian data 

Pembagian data latih dan daya uji dilakukan dengan membagi 120 data 

menjadi 3 bagian yaitu 70% pengujian 30% pelatihan, kemudian 80% 

pelatihan 20% pengujian dan 90% pelatihan 10% pengujian. 

2. Analisa Metode 

Analisa metode adalah tahapan proses dari penggunaan metode yang dipakai. 

Berikut tahapan analisa metode pada penelitian ini: 
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Mulai 

Menentukan panjang kromosom 
sesuai bobot dan bias pada BPNN

Kriteria 
berhenti 

Data Uji IHK

Bobot dan bias terbaik dari 
hasil pelatihan

Pelatihan Pengujian

Data Latih IHK

Menentukan parameter yang 
digunakan

Inisialisasi Populasi Awal 

Konversi kromosom ke bentuk 
bobot dan bias 

Backpropagation (Fungsi Evaluasi) 
untuk mendapatkan nilai fitness

Konversi bobot dan bias ke 
dalam bentuk kromosom

Lakukan seleksi data

Crossover 

Mutasi Data

Feedforward

Denormalisasi

Selesai

Ya 

Tidak

 

Gambar 3. 2 Flowchart Algoritma Genetika-Backpropagation 
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a. Pelatihan  

1. Masukkan Data Latih  

Masukkan data pelatihan nilai Indeks Harga Konsumen yang telah 

dilakukan pembagian data sebelumnya.  

2. Tentukan panjang kromosom.  

Panjang kromosom ditentukan sesuai dengan jumlah bobot dan bias pada 

arsitektur BPNN yang telah dirancang sebelumnya. 

3. Inisialisasi Parameter  

Inisialisasi parameter berupa inputan pengkodean gen dan kromosom, 

inisialisasi jumlah populasi (popsize), inisialiasasi nilai probabilitas 

crossover(pc), dan nilai probabilitas mutasi (pm) yang akan digunakan.  

4. Pembentukan Populasi Awal 

Setelah menginisialisasi parameter selanjutkan dilakukan membangkitkan 

populasi awal. Populasi awal dipilih nilai secara acak. 

5. Konversi kromosom ke bentuk bias dan bobot 

Kromosom yang telah dibentuk sebelumnya pada proses inisialisasi 

populasi kemudian dikonversikan ke dalam bentuk bias dan bobot untuk 

digunakan pada proses backpropagation. 

6. Backpropagation (Fungsi Evaluasi) 

Pada tahapan ini bertujuan mencari nilai fitness dari masing-masing 

kromosom dalam populasi. Nilai fitness dihitung dengan persamaan(2.1). 

nilai MSE didapatkan dari proses perhitungan menggunakan 

backpropagation.  

Tahapan metode pelatihan backpropagation dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Masukkan data pelatihan yang sesuai dengan pembagian data latih 

yang telah ditentukan. Sebelum masuk ke tahap ini data asli 

dilakukan normalisasi menggunakan persamaan 2.28. 

b. Setelah data dimasukkan, selanjutnya tahap Feedforward dengan 

menggunakan persamaan 2.11 hingga persamaan 2.14. 
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c. Setelah tahap feedforward selanjutnya proses backward dengan 

menggunakan persamaan 2.15 hingga persamaan 2.21. 

d. Koreksi bobot dan bias. Selanjutnya hitung perubahan bobot dan 

bias dengan persamaan 2.22 dan persamaan 2.23.  

Untuk menghitung MSE, maka dilakukan proses pengujian. Diagram 

alir pengujian sebagai berikut: 

7. Cek kriteria berhenti 

Lakukan proses untuk memeriksa apakah proses pelatihan sudah 

memenuhi kriteria berhenti yaitu mencapai maksimal generasi. Jika sudah, 

maka selanjutnya lakukan proses pengujian. Jika belum, lanjutkan ke 

tahapan selanjutnya yaitu konversikan bobot dan bias tersebut menjadi 

kromosom. 

8. Konversi Bias dan Bobot ke Bentuk Kromosom 

Setelah mencari nilai fitness, maka nilai bobot dan bias yang digunakan 

pada tahap backpropagation dikonversi menjadi bentuk kromosom, yaitu 

mmebuat bobot dan bias menjadi satu string. Pada tahap ini, jika kriteria 

berhenti telah ditemukan, maka individu terbaik sudah ditemukan, dan 

proses pelatihan selesai, jika tidak maka lanjut ke tahap seleksi.  

9. Proses Seleksi  

Kromosom yang telah ditentukan akan diseleksi berdasarkan nilai fitness 

terbaik. Metode seleksi yang digunakan yaitu seleksi roulette wheel. 

Lakukan proses seleksi menggunakan persamaan 2.2 hingga 2.4.  

10. Crossover 

Setelah dilakukan proses seleksi selanjutnya operasi genetik pada 

kromosom dengan melakukan penyilangan (crossover). Metode crossover 

yang digunakan yaitu single point crossover. 

11. Mutasi 

Mutasi yang digunakan yaitu metode random mutation. Lakukan proses 

mutasi menggunakan persamaan 2.7. 

12. Konversi Kromosom ke Bentuk Bias dan Bobot 
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Setelah dilakukan operasi genetik, kromosom-koromosom tersebut 

dikonversikan kembali ke bentuk bobot dan bias sebelumnya untuk 

kembali melakukan proses backpropagation.  

b. Pengujian 

1. Masukkan data pengujian yang telah ditentukan. 

2. Masukkan bobot dan bias terbaik dari hasil pelatihan. 

3. Lakukan tahap feedforward dengan persamaan 2.4 hingga 2.7. 

4. Setelah selesai, lakukan denormalisasi data dengan persamaan 2.29. 

3.3.2 Perancangan 

Berikut beberapa tahapan perancangan yang dilakukan, yaitu: 

1. Struktur Menu 

Struktur menu merupakan perancangan yang dibuat untuk mengetahui 

beberapa menu yang ada di dalam sistem.  

2. Interface 

Interface atau perancangan antar muka merupakan perancangan yang 

dibuat untuk mengetahui tampilan sistem yang akan dibuat. 

3.4. Implementasi dan Pengujian 

Tahapan implementasi dan pengujian merupakan tahapan yang dilakukan 

setelah selesai proses analisa dan perancangan yang dibuat, sehingga 

implementasi dan pengujian dapat dilakukan. Beberapa penjelasan tentang 

tahapan implementasi dan pengujian adalah sebagai berikut: 

3.4.1 Implementasi 

Impelementasi adalah tahapan yang memaparkan perangkat lunak yang 

akan digunakan dalam penelitian ini. Berikut perangkat lunak yang akan 

digunakan dalam penelitian, yaitu: 

Sistem Operasi : Microsoft Windows 10 

Memori  : 4 GB  

Bahasa Pemrograman : Matlab R2015b 
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3.4.2 Pengujian 

Tahapan ini merupakan tahapan yang dilakukan untuk mengetahui hasil 

akurasi menggunakan metode Algoritma Genetika Backpropagation dalam 

memprediksi nilai Indeks Harga Konsumen. Berikut penjelasan dari tahapan 

pengujian, yaitu: 

1. Mean square error (MSE) 

MSE digunakan untuk menghitung error yang dihasilkan pada penelitian 

dengan menggunakan persamaan (2.30). Pengujian ini dilakukan dengan 

beberapa kombinasi parameter yang berbeda seperti kombinasi jumlah 

generasi, jumlah populasi, nilai probabilitas crossover, nilai probabilitas 

mutasi dan learning rate. 

2. Algoritma fungsi  

Pengujian algoritma fungsi merupakan tahapan pengujian code-code, 

pengujian ini bertujuan untuk melihat apakah code sudah sesuai dan benar 

dengan sistem simulasi yang dibuat. 

3.5. Kesimpulan dan Saran 

Tahapan ini merupakan kesimpulan terhadap hasil pengujian metode 

algorima backpropagation yang telah dilakukan, untuk mengetahui apakah 

implementasi dan pengujian dapat beroperasi sesuai yang diharapkan dan 

menghasilkan tingkat akurasi yang lebih baik dalam prediksi Nilai Indeks Harga 

Konsumen di Pekanbaru. 


