
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tahapan Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu cara atau prosedur yang dipergunakan

untuk melakukan penelitian sehingga mampu menjawab rumusan masalah dan

tujuan penelitian. Dengan demikian metode penelitian merupakan prosedur atau

proses mulai dari awal yang menjelaskan tentang kerangka pikir hingga

menghasilkan kesimpulan penelitian

Pada bab ini akan dibahas metodologi penelitian yang akan digunakan

dalam penetilian tugas akhir ini. Berikut tahapan penelitian yang akan

menggambarkan prosedur tahapan penelitian.
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3.1.1 Pengumpulan Data

Tahapan pengumpulan data merupakan tahapan yang paling penting dalam

penelitian ini, data-data yang dipergunakan dalam penelitian ini berasal dari :

1. Studi Literatur

Studi litertur merupakan penelusuran literature yang bersumber dari buku,

jurnal dan media lainnya untuk mendukung dasar teori dalam melakukan

penelitian. Materivalid yang digunakan dalam studi literature ini adalah berasal

dari buku, jurnal, paper serta artikel blog dari akademisi.Studi literatur ini

bertujuan untuk mendapatkan dasar-dasar teori yang jelas dan kuat untuk

mendukung penerapan suatu metode dalam sebuah kasus yang akan digunakan.

2.    Pengumpulan data

Pengumpulan data yaitu mengumpulkan data yang diperlukan dalam

penelitian ini, dalam penelitian ini data yang digunakan berasal dari website resmi

London Bullion Market Association (LBMA). Teori-teori bersumber dari buku,

jurnal dan penelitian yang terkait dengan peramalan, metode peramalan, metode

peramalan runtut waktu (time series), Mean Square Error (MSE), Peramalan

Harga Emas, Automatic Clustering dan Relasi Logika fuzzy.

3.1.2 Analisa Sistem

Analisa sistem adalah penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke

dalam bagian bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan

mengevaluasi permasalahan . Penelitian melakukan pengkajian dan pengumpulan

data terkait dengan Peramalan Harga Emas dengan menggunakan metode

Automatic Clustering dan Relasi Logika Fuzzy, kemudian dilakukan tahapan

analisa.

Pada tahap analisa sistem pada sebuah penelitian atas sistem yang telah

ada dengan tujuan untuk merancang sistem yang baru atau diperbarui. Tahap

analisis sistem ini merupakan tahap yang sangat kritis dan sangat penting, karena

kesalahan di dalam tahap ini akan menyebabkan juga kesalahan di tahap
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selanjutnya. Tugas utama analis sistem dalam tahap ini adalah menemukan

kelemahan-kelemahan dari sistem yang berjalan sehingga dapat diusulkan

perbaikannya. Berikut beberapa langkah dalam analisa sistem :

1. Identify, yaitu mengidentifikasi masalah

2. Understand, yaitu memahami kerja dari sistem yang ada

3. Analyze, yaitu menganalisis sistem

4. Report, yaitu membuat laporan hasil analisis.

3.1.2.1 Analisa Model

Analisa model  merupakan suatu komponen dalam peramalan yang

digunakan untuk memproses data. Peramalan ini akan menggunakan model

matematis yaitu automatic clustering dan chen’s method dalam relasi logika fuzzy

dengan menggunakan Data Berkala (time series). Data time series tersebut

disusun dalam urutan waktu dalam beberapa periode untuk mengukur dan

menerangkan berbagai perubahan atau perkembangan data.

3.1.2.2 Analisa Data Sistem

Analisa data sistem merupakan gambaran yang menggambarkan

pergerakan data dari sistem peramalan data yang akan dilakukan. Analisa data

yang dilakukan dalam sistem peramalan ini terdiri atas 3 tahapan.

1. Data masukan

2. Proses data

3. Data keluaran.

3.1.2.3 Deskripsi Fungsional

Deskripsi fungsional dalam sebuah sistem digunakan untuk

menggambarkan isi sistem secara umum tentang yang akan dirancang nantinya.

Fungsi utama dari setiap perangkat lunak yang akan dikembangkan dapat dilihat

di diagram konteks (Context Diagram) dan diagram aliran data (Data Flow

Diagram).
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3.1.2.4 Entity Relationship Diagram (ERD)

ERD adalah suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam

basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar

relasi. Entity Relationship Diagram (ERD) adalah suatu diagram yang dapat

menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan suatu persepsi

bahwa fakta dunia nyat terdiri dari objek-objek dasar tersebut yang dilukiskan

dengan menggunakan simbol-simbol grafis tertentu. ERD untuk memodelkan

struktur data dan hubungan antar data, untuk menggambarkannya digunakan

beberapa notasi dan simbol. Pada dasarnya ada tiga simbol yang digunakan, yaitu:

1. Entiti

Entiti merupakan objek yang mewakili sesuatu yang nyata dan

dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Simbol dari entiti ini biasanya

digambarkan dengan persegi panjang.

2. Atribut

Setiap entitas pasti mempunyai elemen yang disebut atribut yang

berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Isi dari

atribut mempunyai sesuatu yang dapat mengidentifikasikan isi elemen satu

dengan yang lain. Gambar atribut diwakili oleh simbol elips.

3. Hubungan / Relasi

Hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan

entitas yang berbeda

3.1.3 Perancangan Sistem

Tahap ini merupakan hasil dari analisa sistem, tahap perancangan

merupakan tahapan dalam membuat aplikasi dengan menggunakan bahasa

pemrograman PHP sebagai simulasi cara kerja dari metode automatic clustering

dan chen’s method dalam relasi logika fuzzy. Tahapan dari perancangan sistem

yang akan dilakuakn meliputi perancangan menu sistem, perancangan basis data,

dan perancangan interface sistem.
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3.1.4 Implementasi dan Pengujian

Implementasi merupakan sebuah tahapan untuk melakukan coding atau

pengkodean. Merupakan implementasi dari hasil analisa dan perancangan dengan

melakukan pengkodean, yaitu melakukan penerapan  dan pengujian sistem

(testing) sudah sesuai dengan yang dibutuhkan. Tahapan ini bertujuan juga untuk

mengetahui apakah peramalan harga emas dengan menggunakan metode

automatic clustering dan chen’s method dalam relasi logika fuzzy yang dibuat

benar-benar dapat menghasilkan tujuan yang diharapkan. Batasan implementasi

Peramalan dengan menggunakan metode automatic clustering dan relasi logika

fuzzy ini antara lain :

a. Processor : Dual Core

b. Memory : 2,5 GB

c. Hard disk : 320 GB

d. Piranti masukan : mouse dan keyboard

Pada tahapan pengujian akan dilakukan dalam 2 tahap yaitu :

1. Pengujian black box untuk menguji sistem yang telah dibuat apakah telah di

implementasikan kedalam bentuk aplikasi sesuai dengan kebutuhan.

2. Pengujian MSE (Mean Square Error) yaitu pengujian keakuratan hasil

peramalan.


