
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

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

penelitian. Tahapan penelitian berguna agar pelaksanaan penelitian dapat berjalan 

dengan baik dan sistematis serta memenuhi tujuan yang diinginkan. Susunan 

tahapan penelitian dijelaskan pada Gambar 3.1 di bawah ini: 

Mulai

Identifikasi 

Masalah

Implementasi 

dan Pengujian

Kesimpulan dan 

Saran

Selesai

Jurnal, Buku  dan 

Media Online.

Pengumpulan Data

1. Observasi

2. Wawancara

Studi Pustaka

Analisa 

1. Analisa Kebutuhan data

2. Tahapan KDD

    a. Seleksi Data

    b. Pre-Processing Data

    c. Transformasi

    d. Data Mining

    e. Interpretation/Evaluation

3. Analisa Fungsional Sistem  

Perancangan Sistem

1. Perancangan Database Relasional

2. Perancangan Struktur Menu

3. Perancangan Antarmuka (Interface)

 
Gambar 3.1 Tahapan Metodologi Penelitian 
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3.1 Identifikasi Masalah 

Pada tahap ini yang dilakukan adalah merumuskan masalah bagaimana 

penerapan algoritma clustering k-means untuk menentukan potensi wilayah 

pedistribusian yang tepat dengan produk unggulan. Pada tahapan ini dilakukan 

pencarian suatu permasalahan diatas dan akan dilanjutkan untuk mempelajari 

permasalahan tersebut sehingga diperoleh solusi dari permasalahan yang telah 

didapatkan. 

3.2 Studi Pustaka/Literatur 

Merupakan langkah pengumpulan teori penunjang sebagai informasi 

mengenai algoritma clustering k-means. Metode yang dilakukan adalah clustering 

k-means sehingga dengan cara mencari bahan yang mendukung dalam pengertian 

dan pendahuluan masalah melalui buku, jurnal dan media online. Studi pustaka ini 

dilakukan untuk melengkapi pengetahuan dasar dan teori-teori yang digunakan 

dalam penelitian ini seperti jurnal ilmiah yang terkait tentang penelitian yang 

memiliki kedekatan sebelumnya. 

3.3 Pengumpulan Data 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data yang berhubungan dengan 

objek yang dikaji. Data yang dikumpulkan dalam tahap ini bersumber dari 

wawancara, observasi dan studi pustaka yang dilakukan. 

3.3.1 Wawancara 

Wawancara memiliki tujuan untuk mengumpulkan informasi yang 

dibutuhkan dalam merancang dan membangun aplikasi data mining dengan metode 

k-means untuk menentukan potensi wilayah pendistribusian barang. Wawancara 

telah dilakukan dengan staff administrasi gudang yaitu Zul Adrifan, dalam agenda 

wawancara mengajukan pertanyaan–pertanyaan yang berhubungan dengan 

pendistribusian barang juga masalah yang terjadi pada PT. Indomarco Adi Prima 

Pekanbaru. 
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3.3.2 Observasi 

Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan dan pemahaman serta 

mencatat hal-hal penting dan mengumpulkan data-data mengenai pendistribusian 

barang dengan tujuan untuk mendapatkan infomasi yang dibutuhkan. 

3.4   Analisa dan Perancangan 

Analisa sistem merupakan pengembangan sistem yang menentukan sistem 

informasi apa yang harus dilakukan untuk memecahkan masalah yang sudah ada 

dengan mempelajari sistem dan proses kerja untuk mengidentifikasi kekuatan, 

kelemahan, dan peluang untuk perbaikan. 

3.5 Analisa 

Setelah mendapatkan informasi melalui studi literatur dan mengumpulkan 

data penelitian, selanjutnya dilakukan tahapan analisa sehingga akan dapat 

diketahui tentang gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan. 

Analisa dilakukan terhadap data-data yang telah diperoleh. 

3.5.1 Analisa Kebutuhan Data 

 Tahapan ini merupakan tahapan menganalisa data penelitian yang telah 

dikumpulkan dan akan diolah menggunakan metode clustering k-means. Adapun 

data yang digunakan adalah data pendistribusian produk pada tahun 2016. 

1. Prosedur pada proses pengambilan data dilakukan melalui wawancara 

oleh staff administrasi gudang yaitu zul adrifan menjelaskan bagaimana 

permaslahan yang dihadapi bahwa kurang maksimalnya manajemen 

dalam proses pedistribusian yang tepat dengan produk unggulan pada 

suatu wilayah, dari data yang ada tidak dimanfaatkan dan diolah 

menjadi informasi yang berguna untuk peningkatan penjualan serta 

promosi produk. 

2. Jumlah data berkisar 2860 record tiap bulanya yang di distribusikan 

pada tahun 2016 dan atribut yang digunkan antara lain kode barang, 

nama barang, tujuan distribusi dan banyaknya produk. 
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3. Berikut adalah sebagian contoh data pada tahun 2016 Gambar 3.2 

sebagai berikut. 

 
Gambar 3.2 Contoh Data Pendistribusian 

3.5.2 Analisa Tahapan KDD 

Tahap ini merupakan tahapan analisa dan perancangan model yang akan 

digunakan untuk clustering. Adapun detil pada tahapan ini adalah: 

1. Seleksi Data 

Tahapan awal dalam proses data mining ini adalah penentuan database yang 

akan digunakan yang sesuai atau berkaitan dalam proses clustering. Dimana data 

yang digunakan adalah data pendistribusian barang pada PT. Indomarco Adi Prima 

Pekanbaru Tahun 2016. Seleksi data bertujuan untuk menyeleksi data karena tidak 

semuanya yang akan digunakan, oleh karena itu hanya data yang sesuai untuk 

dianalisa yang akan diambil dari database. 
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2. Pre-preprocessing Data 

Pada tahap Pre-preprocessing Data yaitu pembersihan data yaitu data yang 

mengandung outlier, inkonsisten, ganda, missing values atau tidak lengkap. Maka 

dilakukan pengecekan ulang pada data pendistribusian barang. Data yang ganda 

atau yang tidak lengkap akan di hapus salah satunya.  

3. Data Transformsi 

Pada tahapan ini akan dilakukan transformasi pada data pendistribusian 

barang hasil dari tahapan cleaning dimana variabel dari data pendistribuian tersebut 

akan di inisialisasikan menjadi sebuah kode inisial yang unik dengan tujuan agar 

mempermudah dalam implementasi kedalam perhitungan menggunakan metode k-

means maupun dalam implementasi menggunakan tools nantinya, dilakukan 

penginisialisasian kedalam bentuk numerik karena algoritma k-means hanya dapat 

memproses data berbentuk numerik.  

4. Clustering K-Means 

Tahapan ini adalah tahapan yang menerapkan metode dari data mining 

untuk mengolah data yang ada. Metode yang digunakan adalah clustering k-means 

dengan proses kerja yang telah dijelaskan sebelumnya dengan mengitung jarak 

setiap data ke pusat cluster antara objek ke centroid dengan perhitungan jarak 

euclidean dengan rumus pada persamaan (2.2). Output yang didapat adalah 

membangun aplikasi yang berguna untuk mengetahui wilayah (Stock point ) mana 

yang memiliki potensi dalam pendistribusian produk dan mengetahui produk yang 

diminati konsumen. Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan dengan atribut 

kode produk, nama produk, tujuan pendistribusian dan banyaknya produk, nantinya 

akan dihasilkan 3 cluster yaitu pendistribusian tingkat tinggi, pendistribusian 

sedang dan pendistribusian sedikit.  

5. Interpretasi/Evaluasi 

Interpretasi/Evaluasi adalah tahap untuk melakukan evaluasi hasil dari 

penelitian setelah melakukan proses data mining. Evaluasi dilakukan untuk 

menerjemahkan pola-pola yang dihasilkan oleh metode clustering  dalam format 

yang lebih mudah dipahami oleh pihak terkait. 
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3.5.3 Analisa Fungsional Sistem 

Pada tahap analisa fungsional sistem akan dijelaskan mengenai perancangan 

sistem Clustering pendistribusian PT. Indomarco Adi Prima Pekanbaru dengan 

menggunakan Structured Analysis. Hasil analisa sistem meliputi Context Diagram, 

Data Flow Diagram Level 1, Entity Relationship Diagram (ERD), Flowchart.. 

3.6 Perancangan 

Tahapan ini adalah tahapan tentang perancangan sistem yang akan dibuat 

berdasarkan analisa yang telah dilakukan. Adapun perancangannya adalah sebagai 

berikut: 

3.6.1 Perancangan Struktur Menu 

Rancangan struktur menu diperlukan untuk memberikan gambaran terhadap 

menu-menu atau fitur pada sistem yang akan dibangun. Pada tahapan ini struktur 

menu dibuat sesuai dengan kebutuhan sistem itu sendiri, sehingga pengguna dapat 

menggunakannya dengan baik. 

3.6.2 Perancangan Basis Data 

Setelah menganalisa sistem yang akan dibuat, maka tahap selanjutnya 

adalah analisa dan perancangan basis data. Pada tahap ini mencari data yang saling 

berhubungan, sehingga pembuatan sistem berjalan dengan baik. 

3.6.3 Perancangan Antar Muka (Interface) 

Untuk mempermudah komunikasi antara sistem dengan pengguna, maka 

perlu dirancang antar muka (interface). Dalam perancangan interface hal terpenting 

yang ditekankan adalah bagaimana menciptakan tampilan yang baik dah mudah 

dipahami oleh pengguna. Pada tahap ini dilakukan pembuatan tampilan sistem yang 

mudah dimengerti oleh pengguna, sehingga pengguna dapat menggunakan sistem 

dengan baik. 

3.7 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 : 
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1. Perangkat Keras 

Processor   : Intel® Core™ i3-M 370 CPU @ 2.40GHz 

Memori    : 2.00 GB 

Harddisk   : 500 GB 

2. Perangkat Lunak 

Sistem Operasi   : Windows 8.1 

Tools    : Notepad++, Rapidminer 7.4 

Web Browser   : Mozilla Firefox 

Bahasa Pemograman  : Hypertext Preprocessor (PHP) 

DBMS    : MySQL 

Perangkat Pendukung  : Xampp 

Setelah dilakukan implementasi, maka dilakukan pengujian terhadap sistem 

yang telah dibuat. Tahap pengujian diperlukan sebagai ukuran bahwa sistem dapat 

dijalankan sesuai dengan tujuan. Pada pengujian ini ada beberapa hal yang 

dijadikan acuan, yaitu : 

1. Pengujian sistem, pengujian yang dilakukan adalah pengujian blackbox 

yaitu pengujian yang berfokus pada persyaratan fungsional perangkat 

lunak. Pengujian ini berusaha menemukan kesalahan dalam kategori 

sebagai berikut: fungsi-fungsi yang tidak benar atau hilang, kesalahan 

interface, kesalahan dalam struktur data atau akses basis data eksternal 

dan kesalahan kinerja. 

2. Untuk melihat tingkat akurasi hasil clustering maka digunakan tools 

rapidminer untuk mendapatkan perbandingan antara hasil clustering 

aplikasi dan rapidminer sehingga akan mengetahui nilai error dan 

tingkat akurasi hasil clustering. 

3. Mengukur tingkat akurasi terhadap hasil yang didapat dengan cara 

menggunakan metode Receiver Operating Characteristic (ROC) dalam 

penggunaan metode ini bertujuan untuk mendapatkan nilai akurasi 

terhadap hasil clustering. 

4. Pengujian User Acceptance Test (UAT) adalah pengujian terakhir yang 

dilakukan terhadap calon pengguna pada sistem yang dibuat. Hasil dari 
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pengujian tersebut berupa kuisioner yang di isi oleh calon pengguna 

sistem dengan menggunakan Skala Likert. 

3.8   Kesimpulan dan Saran 

Tahap ini berisikan tentang kesimpulan penelitian ini dan hasil yang 

didapatkan. Tahap ini juga berisikan hal yang disimpulkan dan disarankan bagi 

pembaca untuk melakukan pengembangan terhadap penelitian ini kedepannya. 

 


