
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tahapan Penelitian

Metodologi penelitian digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan

penelitian agar hasil yang dicapai tidak menyimpang dari tujuan yang telah

dilakukan sebelumnya.

Berikut ini adalah metodologi yang digunakan dalam penelitian tugas

akhir yang berjudul ”Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Calon Penerima

promo belanja pada UD. Mustakim menggunakan metode FCM dengan model

RFM”.

Gambar 3.1. Tahapan Metodologi Penelitian.
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3.2 Pengumpulan Kebutuhan

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data yang dibutuhkan untuk

membangun sistem penentuan calon penerima promo. Semua tahap pada proses

pengumpulan data tersebut diperoleh dari wawancara, observasi, dan studi

pustaka.

a. Wawancara (Interview)

Wawancara berfungsi untuk mengumpulkan informasi yang akan berguna

dalam pembuatan sistem pendukung keputusan dalam menentukan calon

penerima promo.

Adapun pertanyaan yang dipersiapkan adalah sebagai berikut:

- Bagaimana proses penyeleksian pelanggan selama ini?

- Apakah ada kendala selama ini dalam penyeleksian data pelanggan?

- Apakah semua pelanggan diseleksi semuanya?

- Apakah selama ini tepat sasaran dalam penyeleksian pelanggan?

- Kriteria apa saja yang digunakan dalam penyeleksian pelanggan?

b. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui metode apa yang

akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang akan diteliti, serta

mendapatkan dasar-dasar referensi yang kuat dalam menerapkan suatu

metode yang akan digunakan dengan mempelajari buku-buku, artikel-artikel

dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan permasalahan yang akan

dibahas. Masalah yang akan diteliti adalah bagaimana melakukan

pengelompokan kriteria dan melakuan perangkingan untuk menentukan

penerima promo yang akan dioperasikan oleh suatu sistem pendukung

keputusan menggunakan metode FCM dan RFM.

3.2.1 Analisa Sistem

Setelah menentukan bidang penelitian yang dikaji dan melakukan

pengumpulan data terkait dengan penentuan calon penerima promo belanja, maka

tahap selanjutnya adalah menganalisa sistem. Dalam tugas akhir ini analisa sistem

terbagi dua, yaitu analisa sistem lama dan analisa sistem baru.
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3.2.2 Analisa Sistem lama

Pada tahap ini dilakukan analisa terhadap sistem yang sedang diterapkan

atau metode pengerjaan yang sedang berlangsung di UD. Mustakim, termasuk

untuk mengetahui kelemahan yang dimiliki oleh sistem lama. Untuk mengetahui

metode pengerjaan yang sedang diterapkan, kriteria yang digunakan, serta kendala

yang dihadapi maka perlu dilakukan wawancara dan observasi ke UD. Mustakim.

3.2.3 Analisa Sistem Baru

Setelah menganalisa sistem yang sedang berjalan, maka tahap selanjutnya

adalah menganalisa sistem yang baru. Adapun analisa sistem baru yang akan

digunakan dalam membangun sistem pendukung keputusan penentuan penerima

promo ini adalah penerapan metode Clustering untuk membagi data menjadi

beberapa kelompok. Proses pengelompokan dilakukan menggunakan algoritma

Fuzzy C-Means, dan proses perangkingan dilakukan menggunakan model RFM.

Untuk menemukan hasil rekomendasi siapa yang lebih layak menerima

promo belanja dari sejumlah calon konsumen yang di inputkan, maka data-data

yang dibutuhkan dimasukkan ke dalam analisa data sistem.

3.2.3.1 Analisa Subsistem Data

Pada tahap ini dilakukan analisa terhadap data dengan ERD (Entity

Relationship Diagram). Data yang diperlukan untuk sistem adalah data pelanggan

UD. Mustakim.

3.3 Membangun Prototyping

Membuat analisa terhadap model FCM-RFM yang diterapkan dalam kasus

pemilihan calon penerima promo. Tahap pertama adalah pengelompokan

berdasarkan tingkat kemiskinan menggunakan algoritma Fuzzy C-Means sebagai

berikut:

1. Input data pelanggan.

2. Menentukan jumlah kelompok.

3. Menentukan jumlah maksimum iterasi.
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4. Mententukan nilai error terkecil yang diharapkan. Error terkecil yang

diharapkan merupakan kriteria penghentian, berupa nilai positif yang

sangat kecil, semakin kecil nilai error maka semakin akurat nilai

kebenaran suatu data.

5. Membangkitkan nilai acak matriks partisi.

6. Menghitung pusat Cluster untuk menandai lokasi rata-rata untuk tiap-tiap

Cluster.

7. Menghitung fungsi obyektif pada iterasi, digunakan sebagai syarat

perulangan untuk mendapatkan pusat Cluster yang tepat.

8. Memperbaiki derajat keanggotaan setiap data pada setiap Cluster. Pada

kondisi awal, pusat Cluster belum akurat. Dengan cara memperbaiki

pusat Cluster dan nilai keanggotaan tiap-tiap data secara berulang, maka

akan dapat dilihat bahwa pusat Cluster akan bergerak menuju lokasi yang

tepat.

9. Cek kondisi berhenti, jika kondisi terpenuhi maka berhenti, jika tidak

maka tambah iterasi dan ulangi proses sampai kondisi terpenuhi.

Setelah kondisi terpenuhi maka didapat pusat Cluster yang berisi

informasi nilai rata-rata ekonomi orang tua siswa pada setiap kelompok. Dari

tabel matriks partisi diperoleh informasi data pelanggan dari setiap kelompok.

Setelah data kelompok didapat, tahap selanjutnya adalah proses perangkingan

alternatif terbaik berdasarkan nilai preferensi yang diberikan. Perangkingan

dilakukan dengan menggunakan model RFM

3.3.1.1 Analisa Subsistem Dialog

Menganalisa struktur menu sistem dengan bantuan pemodelan Data Flow

Diagram (DFD). Pada tahap analisa subsistem dialog ini dijelaskan beberapa

analisa yang terkait, yaitu:

a. Analisa masukan sistem

Tahap ini merupakan analisa terhadap data yang akan di-input ke dalam

sistem. Data yang di-input adalah data alternatif (data pelanggan), data
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kriteria, data nilai perbandingan setiap alternatif terhadap kriteria-kriteria,

nilai kriteria untuk pencarian bobot prioritas global (tujuan), dan

pencarian bobot prioritas lokal (alternatif).

b. Analisa proses sistem

Setelah data di-inputkan, ada beberapa proses yang dilakukan sistem

antara lain proses manipulasi data yang menerapkan FCM-RFM, proses

pencarían data, dan penampilan hasil keputusan.

c. Analisa keluaran sistem

Pada tahap ini analisa dilakukan untuk mengetahui hasil keluaran sistem.

Adapun keluaran sistem adalah data pelanngan yang mendapatkan

promo.

3.4 Perancangan Perangkat Lunak

Tahap perancangan sistem pendukung keputusan penentuan calon

penerima promo belanja merupakan tahapan dalam membuat rincian sistem agar

dimengerti oleh pengguna (user).

1. Tahapan rancangan dari subsistem data adalah merancang tabel basis data

yang akan digunakan.

2. Tahapan subsistem model adalah merancang flowchart dan pseudocode sistem

dengan menerapkan model FCM dan RFM.

3. Tahapan subsistem dialog adalah merancang tampilan struktur menu dan antar

muka sistem (user interface).

3.5 Implementasi

Pada proses implementasi ini akan dilakukan pembuatan modul-modul

yang telah dirancang dalam tahap perancangan ke dalam bahasa pemrograman.

3.6 Pengujian Sistem

Sebelum program diimplementasikan, maka program tersebut harus bebas

dari kesalahan. Tahap pengujian dilakukan untuk dijadikan ukuran bahwa sistem

berjalan sesuai dengan tujuan. Pengujian ini dilakukan dengan tiga cara yaitu:
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1. Tabel Pengujian

a. Pengujian FCM dengan nilai kriteria dasar dilakukan sebanyak n kali untuk

melihat keakuratan dan konsistensi hasil perhitungan apakah seorang calon

siswa tetap tergolong kedalam suatu kelompok tertentu atau tidak.

b. Pengujian FCM dengan cara merubah nilai kriteria sehingga nilai kriteria

berbeda dengan proses sebelumnya, dilakukan sebanyak n kali untuk

melihat hasil perhitungan apakah seorang pelanggan atau konsumen

tergolong kedalam suatu kelompok tertentu atau tidak, serta

membandingkan keakuratan dan konsistensi perhitungan dari pengujian

sebelumnya.

c. Pengujian RFM sebanyak n kali dengan cara merubah nilai kriteria pada

setiap pengujian untuk melihat perbandingan hasil perangkingan.

d. Penambahan dan pengurangan kriteria pada aplikasi dinamis untuk

mengetahui apakah sistem berjalan dengan baik atau terjadi kesalahan jika

dilakukan penambahan atau pengurangan kriteria.

2. Black box

Metode blackbox memfokuskan pada keperluan fungsional dari software,

untuk menemukan kesalahan diantaranya :

1. Fungsi-fungsi yang salah atau hilang

2. Kesalahan interface

3. Kesalahan dalam struktur data atau akses database

4. Kesalahan performa

5. Kesalahan inisialisasi dan terminasi

3. User Acceptance Test

Bertujuan untuk menguji apakah sistem sudah sesuai dengan spesifikasi

fungisonal sistem (validation), melibatkan semua aspek sistem: hardware,

software aplikasi, environment software, tempat, dan operator. Test akan

dilakukan oleh pengembang dan hasil akan dinilai oleh pengguna untuk

meyakinkan bahwa sistem sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna.
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3.7 Kesimpulan dan saran

Dalam tahap ini menentukan kesimpulan terhadap hasil pengujian yang

telah dilakukan. Hal ini untuk mengetahui apakah sistem yang dibangun telah

sesuai dengan kebutuhan dan dapat beroperasi dengan baik, serta memberikan

saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya.


