
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan sistematika tahapan yang dilaksanakan

selama pembuatan penelitian tugas akhir. Secara garis besar metodologi penelitian

tugas akhir ini dapat dilihat pada gambar 3.1.

Mulai

Pengumpulan Data Studi Pustaka

Identifikasi Masalah

Praproses Data :
1. Selection Data
2. Cleaning Data
3. Transformation Data

Analisa dan Perancangan
Untuk Algoritma K-NN

Hasil &
Kesimpulan

Selesai

Implementasi dan
Pengujian

Gambar 3.1 Flowchart Metodologi Penelitian

Berdasarkan flowchart pada gambar 3.1 metodologi penelitian dalam

pengerjaan penelitian tugas akhir meliputi tujuh tahapan, yaitu:
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3.1 Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data ini mencari bahan dasar, yaitu mengumpulkan

data tentang kualitas udara kota Pekanbaru yang diambil di dari Laboratorium

Udara Badan Lingkungan Hidup (BLH) kota Pekanbaru.

Pengumpulan data merupakan tahap awal dari penelitian, dalam hal ini

pengumpulan data dapat meliputi:

1. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke tempat objek

yang diamati secara dekat tentang masalah yang dihadapi dan melakukan

pencatatan temuan secara khusus.

2. Wawancara

Melakukan wawancara langsung dengan pihak terkait di laboratorium udara

kota Pekanbaru.

3.2 Studi Pustaka

Studi pustaka dalam penelitian tugas akhir ini dapat dilakukan dengan

mempelajari beberapa literatur, misalnya melalui media internet, jurnal,  maupun

buku-buku yang berhubungan dengan penelitian yang meliputi; penerapan konsep

algoritma k-nearest neighbor serta contoh-contoh kasus yang berhubungan

dengan klasifikasi kualitas udara.

3.3 Identifikasi Masalah

Pada tahap identifikasi masalah ini adalah tahap dimana pengumpulan data-

data yang telah dipilih kemudian dataset tersebut dipilih karena sesuai dengan

metode yang akan digunakan yaitu metode k-nearest neighbor untuk

mengklasifikasikan kualitas udara berdasarkan Indeks Standar Pencemaran Udara

setelah mempelajari literatur yang ada.
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3.4 Praproses Data

Adapun pada tahap praproses ini yang dilakukan meliputi, yaitu :

1. Selection Data (Seleksi data)

Dari data yang dikumpulkan, dilakukan penyeleksian dengan memilih dan

memisahkan data berdasarkan kriteria-kriteria yang ditentukan.

2. Cleaning Data (Pembersihan data)

Dilakukan pembuangan data yang tidak diperlukan pada data karakteristik

kualitas udara yang tidak akan memberikan pengaruh terhadap hasil

klasifikasi.

3. Transformation Data (Transformasi Data)

Data-data yang telah melalui proses seleksi dan cleaning ditransformasikan

ke dalam bentuk yang bisa diterapkan pada sistem yang akan dibuat.

3.5 Analisa dan Perancangan untuk Algoritma K-NN

3.5.1 Analisa Data

Dalam tahap analisa yang dilakukan adalah :

1. Analisa Kebutuhan Input

Tahap ini merupakan analisa terhadap data input yang digunakan dalam

proses klasifikasi kualitas udara.

2. Analisa Penentuan Data Training dan Data Testing

Tahap ini menjelaskan bahwa dari data input yang telah ada akan dibagi

menjadi data training dan data testing sebelum dilakukan proses

perhitungan dengan model Euclidean Distance dan k-nearest neighbor.

3. Analisa Kebutuhan Proses

Tahap ini menjelaskan proses-proses yang akan dibuat untuk melihat

seberapa baik kinerja algoritma yang digunakan tersebut.

3.5.2 Analisa Penerapan K-Nearest Neighbor

Pada Tahap ini akan dilakukan analisa bagaimana penerapan algoritma K-

NN menggunakan rumus euclidean distance untuk menyelesaikan masalah berupa

membagi data training (sampel) dan data testing (uji), kemudian data testing
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diklasifikasi menggunakan k-nearest neighbor.  Algoritma k- nearest neighbor

(K-NN) :

a) Langkah awal adalah mengumpulkan semua data parameter kualitas udara

dan kemudian dibagi data training dan data testing. Data sampel dan data

uji tersebut terdiri dari NO2, CO, PM10, O3, SO2, dan status kualitas udara..

b) Hitung jarak semua variabel pada data uji dengan semua data sampel. yaitu

dengan cara sebagai berikut :

1) Dihitung dengan menggunakan rumus euclidean distance.

2) Kemudian hitung hasil jarak total dengan cara menjumlahkan jarak

euclidean dari masing-masing variable.

c) Setelah nilai jarak euclidean pada data sampel diketahui, maka dapat

ditentukan cluster-cluster pada data sampel berdasarkan kedekatan nilai-

nilai yang dihasilkan dari perhitungan jarak euclidean tersebut.

d) Kemudian data jarak dari seluruh sampel sudah didapatkan pada langkah

langkah ketiga lalu lakukan mengurutkan hasil perhitungan jarak (di)

sehingga diperoleh data dengan jarak yang urut dari terkecil sampai

terbesar.

e) Setelah hasil perhitungan jarak telah diurutkan, kita tentukan berapa data

banyak data sampel yang ingin ditetapkan (k) untuk mencari komposisi nilai

berdasarkan data sampel yang memiliki jarak terdekat dengan data uji untuk

dinilai satu persatu sebanyak variabel yang diperiksa sehingga di dapatkan

status kualitas udara yang paling cocok dengan data yang di uji.

3.5.3 Analisa Kebutuhan Output

Setelah proses inputan diproses akan menghasilkan berupa output kualitas

udara yang telah diklasifikasikan dengan menggunakan algortima k-nearest

neighbor.
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3.5.4 Perancangan

Sistem yang akan dibangun tersebut terlebih dahulu perlu dilakukan suatu

perancangan yang mana perancangan tersebut meliputi :

a) Perancangan Proses

Rancangan proses dibutuhkan untuk mengetahui alur pemrosesan yang

dilakukan dalam bentuk sebuah diagram alir atau flowchart. Alur sistem

yang akan dibuat ini hanya terdapat 2 entitas yaitu admin (kepala

laboratorium) dan staff laboratorium yang dibuat dalam bentuk flowchart,

Data Flow Diagram (DFD), Entity Relationship Diagram (ERD).

b) Perancangan Database

Perancangan database atau basis data dibuat untuk penyimpanan data yang

dibutuhkan dalam sistem yang akan dibangun. Kriteria data yang digunakan

untuk database yaitu data tabel pengguna, data labor, data sampel atau data

training, data testing (pengujian), dan proses k-nearest neighbor.

c) Perancangan Struktur Menu

Perancangan struktur ini dibuat untuk mengetahui daftar menu yang terdiri

atas proses-proses yang ada didalam sistem yang akan dibangun.

d) Perancangan Antar Muka (user interface)

Rancangan user interface atau antar muka bermanfaat dalam mengawali

perancangan tampilan. Dengan adanya perancangan user interface dan

prosedural, pengimplementasian sistem lebih mudah dilakukan. Selain itu di

dalam perancangan antar muka ini akan mengambarkan stuktur menu dari

tahapan proses yang terdapat pada sistem.
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3.6 Analisa Implementasi dan Pengujian

Pada tahap ini dimulai dengan proses pemilihan perangkat keras

(hardware), coding atau implementasi sistem yang akan dibangun, serta sistem

pengujian. Tahap pengujian dilakukan untuk memastikan kinerja algoritma K-NN

yang dibuat sudah sesuai dengan analisa dan perancangan yang dilakukan.

Pengujian ini terbagi atas dua yaitu Pengujian Black box untuk menilai

keberhasilan interface perangkat lunak yang dibangun dan Pengujian kinerja

model K-NN akan ditentukan dan dibandingkan melalui besaran akurasi yang

berhasil dicapai menggunakan confusion matrix. Nilai accuracy (akurasi) dan

error rate dapat dihitung menggunakan persamaan (2.3) dan (2.4).

3.7 Hasil dan Kesimpulan

Setelah melakukan evaluasi maka dapat ditentukan hasilnya berdasarkan

hasil evaluasi dari pengujiannya. Kesimpulan dapat bernilai positif dan negatif,

hal ini sesuai dengan hasil yang diperoleh pada evaluasi.


