
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan

penelitian agar hasil yang dicapai tidak menyimpang dari tujuan yang akan

dicapai. Dalam penulisan tugas akhir ini terdapat metodologi penelitian yang

berfungsi sebagai langkah atau cara untuk memperoleh data yang akan diproses

menjadi informasi yang lebih akurat sesuai permasalahan yang akan diteliti.

Adapaun metodologi yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1. Tahapan metodologi penelitian
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3.1. Perumusan Masalah

Merumuskan masalah tentang bagaimana cara mengimplementasikan

suatu sistem yang bertujuan untuk mengelompokkan data transaksi konsumen

dalam satu periode menggunakan metode K-Means, dan melakukan segmentasi

dari hasil pengelompokkan data transaksi konsumen metode K-Means

menggunakan model Fuzzy RFM. Model Fuzzy RFM menghasilkan grade-grade

pada kelompok-kelompok yang telah didapat dari hasil pengelompokan

menggunakan metode K-Means. Perangkat lunak yang akan dibangun bertujuan

untuk menentukan kelas kelompok konsumen potensial dan kurang potensial

sehingga perusahaan dapat mengambil suatu strategi bisnis yang akan

diterapkankan kepada konsumen untuk mempertahankan dan menarik konsumen.

3.2 Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dibutuhkan untuk membangun sistem klasifikasi

kelompok konsumen. Semua tahap pada proses pengumpulan data tersebut

diperoleh dari wawancara, observasi, dan studi pustaka.

a. Wawancara (Interview)

Wawancara yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau tanya

jawab secara langsung kepada nara sumber di toko buku Zanafa untuk

mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

b. Observasi

Melakukan peninjauan langsung ke toko buku Zanafa untuk  memperoleh

informasi  yang  diperlukan.

c. 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 dalam Tugas Akhir ini, yaitu dengan

mempelajari buku-buku, artikel-artikel dan jurnal-jurnal yang berhubungan

dengan permasalahan yang akan dibahas.
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3.3 Analisa Sistem

Setelah menentukan bidang penelitian yang dikaji dan melakukan

pengumpulan data transaksi konsumen, maka tahapan selanjutnya adalah

menganalisa sistem. Sistem yang akan di analisa yaitu bagaiaman

mengklasifikasikan kelompok data transaksi konsumen secara cepat  dan akurat

dengan melakukan pengumpulan data terkait dengan transaksi konsumen. Dalam

tahap ini analisa sistem terbagi atas dua bagian, yaitu analisa sistem lama dan

analisa sistem baru.

3.3.1 Analisa Sistem lama

Sistem lama adalah menganalisa sistem yang sedang berjalan di

perusahaan distributor buku Zanafa dalam menganalisa konsumen yang potensial.

Distributor buku Zanafa melakukan pengelompokkan data transaksi konsumen

secara manual, yaitu dilihat dari seberapa sering seorang konsumen dalam

berbelanja, atau seberapa besar total belanjanya dalam periode tertentu, hal ini

dilakukan terhadap semua konsumen baik konsumen tetap maupun konsumen

baru.

Proses ini di anggap tidak memiliki efesiensi baik dilihat dari segi waktu

maupun keputusan yang diambil dalam menentukan dan memilah-milah

konsumen yang potensial maupun yang tidak potensial. Karena dengan banyaknya

data transaksi konsumen yang ada dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk

mengklasifikasikan transaksi konsumen.

3.3.2 Analisa Sistem Baru

Dengan mengumpulkan data transaksi untuk melakukan mengelompokkan

konsumen dengan menggunakan metode K-Means, lalu hasil pengelompokan

yang telah dilakukan menggunakan metode K-Means lalu di lakukan proses

segmentasi menggunakan metode Fuzzy RFM yang bertujuan memberi grade-

grade dari kelompok konsumen untuk membagi konsumen potensial dan kurang

potensial dengan menggunakan sistem. Hal ini sangat membantu dalam

mengklasifikasi konsumen karena tidak membutuhkan waktu yang lama dalam
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proses ini dan hasil yang didapat sangat akurat sehingga sangat membantu

perusahaan dalam menentukan strategi bisnis yang akan diterapkan dalam

mempertahankan dan menarik konsumen.

3.3.2.1 Analisa Subsistem Data

Pada tahap ini dilakukan analisa terhadap kebutuhan data. Data  yang

diperlukan untuk sistem adalah data transaksi konsumen yaitu Recency,

Frequency, Monetary yang diterapkan untuk perhitungan system.

3.3.2.2 Analisa Subsistem Model

Pada tahap ini membuat analisa terhadap model K-MEANS dan Fuzzy

RFM yang akan diterapkan dalam kasus klasifikasi kelompok konsumen pada

distributor buku Zanafa. Tahap pertama adalah pengelompokan konsumen

berdasarkan data transaksi yang ada menggunakan algoritma K-Means.

Setelah kondisi terpenuhi maka didapat pusat kluster yang berisi informasi

nilai rata-rata transaksi konsumen pada setiap kelompok. Maka dari tabel matriks

partisi diperoleh informasi data kelompok konsumen dari setiap kelompok.

Setelah data kelompok didapat, tahap selanjutnya adalah proses segmentasi

konsumen, memberikan grade kepada kelompok konsumen. Segmentasi dilakukan

dengan menggunakan metode Fuzzy RFM.

Dengan menggunakan Fuzzy RFM untuk mensegmentasi data transaksi

konsumen yang telah di kelempokkan menggunakan metode K-means

sebelumnya, dengan cara memasukkan nilai rata-rata dari kelompok konsumen

kedalam kelas-kelas yang telah disediakan. Dengan melakukan perhitungan

menggunakan Fuzzy RFM maka akan di dapatkan grade-grade dari kelompok

konsumen yang di segmentasikan.

3.3.2.3 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:
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a. Analisa masukan sistem

Menganalisa data transaksi konsumen yang akan di-inputkan kedalam

sistem menggunakan kriteria-kriteria yang telah ditentukan, yaitu recency,

frequency dan monetary.

b. Analisa proses sistem

Menganalisa data transaksi konsumen yang telah di-inputkan sebelumnya

lalu diproses oleh sistem dengan menggunakan metode K-Means dan

segmentasi RFM untuk mendapatkan kelompok data pelanggan potensial

dan kurang potensial.

c. Analisa keluaran sistem

Menganalisa hasil dari proses sistem yang telah dilakukan menggunakan

metode K-means dan segmentasi RFM yang bertujuan mendapatkan

kelompok data pelanggan potensial dan kurang potensial.

3.4 Perancangan Sistem

Tahapan perancangan sistem klasifikasi kelompok pelanggan merupakan

tahapan dalam membuat rincian sistem agar dapat dimengerti oleh pengguna

(user).

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

yang akan digunakan.

2. Tahapan subsistem model adalah merancang flowchart sistem dengan

menerapkan model K-Means dan Fuzzy RFM.

3. Tahapan subsistem dialog adalah merancang tampilan antar muka sistem

(interface) dan struktur menu pada sistem.

3.5 Implementasi

Proses implementasi ini dimana dilakukan pembuatan modul-modul yang

telah dirancang lalu di implementasikan kedalam perancangan bahasa

pemograman.
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3.5.1 Pengujian Sistem Menggunakan Metode K-means dan Fuzzy RFM.

Pengujian sistem dilakukan dengan cara menganalisa hasil output dengan

nilai input yang berbeda-beda. Dengan menggunakan metode K-means dan Fuzzy

RFM.

3.5.2 Black box

Metode black box ini menjadi tolak ukur sistem yang berjalan apakah

sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu memuaskan user dalam

menggunakan sistem.

3.5.3 User Acceptance Test

User Acceptance Test ini bertujuan untuk menguji sistem yang telah

dibuat dengan melibatkan semua aspek sistem. Yaitu hardware, software,

user. Dari hasil yang akan dinilai oleh pengguna (user) akan didapatkan

kesimpulan apakah sistem beroprasi sesuai dengan kebutuhan pengguna

atau tidak.

3.6 Kesimpulan dan saran

Tahap ini menentukan kesimpulan terhadap hasil pengujian yang telah

dilakukan. Hal ini untuk mengetahui apakah implementasi yang telah dilakukan

dapat beroperasi dengan baik serta memberikan saran untuk menyempurnakan dan

mengembangkan penelitian selanjutnya.


