
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian adalah sebuah langkah-langkah atau cara yang

digunakan untuk mencari dan memperoleh data-data yang diperlukan dan

selanjutnya diproses menjadi informasi sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Metodologi penelitian digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian

ini agar hasil yang dicapai tidak menyimpang dari tujuan yang sebenarnya.

Langkah-langkah yang akan ditempuh dalam penelitian ini dapat dilihat

pada diagram alir dibawah ini.

Gambar 3.1 Diagram Alir
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Dalam metodologi penelitian dijabarkan tahapan-tahapan yang dilakukan

dalam penelitian. Metodologi penelitian terdiri dari beberapa tahapan yang terkait

secara sistematis. Tahapan ini diperlukan untuk memudahkan dalam melakukan

penelitian. Tahapan yang dilakukan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

3.1 Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka

dibutuhkan sebuah sistem pendukung keputusan menggunakan metode Simple

Additive Weighting (SAW) dalam menentukan alternatif yang optimal untuk

pemilihan mobil baru.

3.2 Pengumpulan Data

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data yang berhubungan dengan

penelitian dan pembuatan sistem, yaitu observasi, wawancara, dan studi pustaka.

Pengumpulan data ini berfungsi untuk mendukung penelitian yang akan

dilaksanakan.

3.2.1 Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang

melakukan pengamatan atau peninjauan langsung untuk mencari data-data yang

dibutuhkan sesuai dengan permasalahannya yaitu membangun sistem sebagai

pendukung sebuah keputusan pada pemilihan mobil baru yang berbasis web

dengan menerapkan metode SAW agar memperoleh data-data dan informasi yang

akurat.

3.2.2 Wawancara (Interview)

Melakukan wawancara (interview) kepada pihak-pihak terkait dengan cara

berkomunikasi secara langsung untuk mengetahui informasi-informasi yang

dibutuhkan seperti kriteria-kriteria untuk pemilihan mobil baru maupun untuk

membandingkan beberapa mobil yang satu level agar pada sistem sebagai

pendukung sebauh keputusan pemilihan mobil baru menghasilkan urutan

alternatif terbaik.
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3.2.3 Studi Pustaka

Studi  pustaka  dilakukan  dengan  mengumpulkan data-data yang

diperlukan yakni mempelajari buku-buku, jurnal maupun artikel-artikel di internet

yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas yang berhubungan  dengan

sistem pendukung keputusan untuk pemilihan mobil menggunakan metode Simple

Additive Weighting (SAW) yang berbasis web.

3.3 Analisa Sistem

Setelah menentukan bidang penelitian yang dikaji dan melakukan

pengumpulan data terkait pada sistem pendukung keputusan dengan

menggunakan metode SAW dalam menentukan alternatif yang optimal untuk

pemilihan mobil baru, maka tahap selanjutnya adalah menganalisa sistem. Analisa

yang dilakukan dengan menerapkan metode SAW. Dalam analisa sistem tersebut

terdapat beberapa subsistem, diantanya adalah sebagai berikut:

3.3.1 Subsistem Manajemen Data

Subsistem data merupakan analisa terhadap kebutuhan data yang akan

digunakan untuk membangun sistem dalam pemilihan mobil. Data-data tersebut

terdiri atas masukan data dan keluaran data.

3.3.2 Subsistem Manajemen Model

Pada tahapan ini digunakan model perankingan alternatif terbaik dari

beberapa alternatif. Model yang digunakan menggunakan metode simple additive

weighting (SAW) yang merupakan basis dari proses pengambilan keputusan untuk

menentukan alternatif terbaik. Proses langkah-langkah metode simple additive

weighting (SAW) dapat digambarkan dalam bentuk flowchart yang

mendeskripsikan proses perhitungan metode SAW yang terjadi dimulai dari awal

perhitungan hingga selesai.
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Gambar 3.2 Flowchart perhitungan metode SAW

Berdasarkan gambar 3.2 flowchart perhitungan metode SAW di atas,

langkah awal dalam perhitungan metode SAW adalah membuat matrik keputusan

berdasarkan data penilaian yang telah di input kedalam database oleh

administrator dan dipilih oleh decision maker (alternatif, kriteria dan

pembobotan), kemudian dilanjutkan dengan proses normalisasi matrik

berdasarkan persamaan rumus (2.1) yang disesuaikan dengan jenis atribut

sehingga diperoleh matrik ternormalisasi R. Kalikan matrik ternormalisasi R

dengan bobot kriteri berdasarkan persamaan (2.2). dimana data nilai bobot

diperoleh dari data yang telah di pilih oleh decision maker. Langkah akhir,

preferensi tiap alternatif berdasarkan hasil perkalian matrik ternormalisasi R

dengan bobot kriteria.
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3.3.3 Subsistem Manajemen Dialog

Subsistem manajemen dialog merupakan analisa terhadap kebutuhan

sistem yang mengacu pada perancangan struktur menu dan perancangan antar

muka yang akan di implementasikan kedalam sistem untuk pemilihan mobil baru.

3.4 Perancangan Sistem

Setelah melakukan analisa, maka kemudian dilanjutkan dengan

perancangan sistem berdasarkan analisa permasalahan yang telah dilakukan

sebelumnya, yang terbagi menjadi tiga, yaitu:

3.4.1 Perancangan Subsistem Manajemen Data

Perancangan subsistem manajemen data merupakan tahap perancangan

dari anilsa subsistem manajemen data sebelumnya. Tahapan tersebut berupa

diagram konteks, data flow diagram (DFD), dan entity relationship diagram

(ERD), yang selanjutnya akan dibuat suatu perancangan kamus data.

3.4.2 Perancangan Subsistem Manajemen Model

Perancangan model merupakan hasil dari analisa model yaitu metode yang

digunakan dalam pembuatan sistem tersebut. Pada subsistem ini akan dibuat suatu

desain model berupa Flowchart Sistem dan Flowchart perhitungan metode SAW

dari proses menentukan ranking urutan prioritas alternatif.

3.4.3 Perancangan Subsistem Manajemen Dialog

Subsistem dialog menghasilkan sebuah perancangan struktur menu sistem
dan perancangan antar muka pada sistem, yang diperoleh dari analisa subsitem
manajemen dialog.

3.5 Implementasi

Merupakan tahap penerapan dari proses analisa dan perancangan sistem

pada bab sebelumnya dimana data akan diproses kedalam perangkat lunak sistem

(source code) apakah sistem dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan. Untuk

mengimplementasikan sistem pendukung keputusan pemilihan mobil ini maka

dibutuhkan perangkat pendukung, perangkat tersebut berupa perangkat lunak dan

perangkat keras.
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3.5.1 Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang akan digunakan dalam pembuatan sistem ini adalah

sebagai berikut :

1. Bahasa pemrograman : PHP

2. Database : My SQL

3. Text editor : Notepad ++

4. Image editor : Photoshop CS.3

3.5.2 Perangkat Keras

Perangkat keras yang akan digunakan dalam pembuatan sistem sebagai

pendukung keputusan adalah:

1. System Manufacturer : TOSHIBA

2. BIOS : InsydeH2O Version 2.70

3. Processor : Intel(R) Core(TM) i3 CPU M 380

4. Memory : 2048MB RAM

5. Available OS Memory : 1910MB RAM

6. Harddisk : 320GB

7. Monitor, mouse dan keyboard

3.6 Pengujian

Tahap pengujian diperlukan untuk menjadi ukuran bahwa sistem sebagai

pendukung keputusan dapat dijalankan sesuai dengan tujuan, pengujian ini terdiri

dari pengujian black box dan pengujian user acceptance test. Pengujian ini

dilakukan dengan cara sebagai berikut :

3.6.1 Pengujian Black Box

Pengujian Black box merupakan pengujian yang bertujuan untuk

menunjukkan fungsi perangkat lunak tentang cara beroperasinya, apakah masukan

data (input) dan keluaran data (output) telah berjalan sebagaimana yang

diharapkan atau tidak.
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3.6.2 Pengujian User Acceptance Test

User acceptance test adalah pengujian akhir yang dilakukan oleh calon

pengguna terhadap sistem yang akan diterapkan atau dipublikasikan

nantinya. Pengujian ini diuji cobakan kepada pengguna. Apabila terjadi

error atau tidak sesuai dengan tujuan yang akan dicapai maka dilakukan

penganalisaan sistem kembali hingga tidak ditemukan adanya error, dan

sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.

3.7 Kesimpulan dan Saran

Tahapan akhir dari penelitian adalah penarikan kesimpulan berdasarkan

hasil yang telah diperoleh dari tahapan sebelumnya, serta memberikan saran-saran

kepada dosen dan mahasiswa serta untuk menyempurnakan dan mengembangkan

penelitian selanjutnya.


