
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Pada bab ini akan dipaparkan langkah-langkah yang digunakan untuk membahas 

permasalahan yang diambil dalam penelitian. Dibagian ini juga dijelaskan alat dan 

metoda yang digunakan untuk melakukan perencanaan dan mendapatkan spesifikasi 

kebutuhan pengguna, dan dibagian akhir dituliskan rencana pengerjaan tesis. 

 

3.1 Metodologi Penelitian 

Agar penelitian yang dilakukan lebih terarah maka akan digunakan suatu metode. 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah waterfall. Langkah yang dilakukan 

dimulai dengan identifikasi dan analisis kebutuhan pengguna, yang dilakukan bersama-

sama dengan mengamati kondisi sistem yang saat ini digunakan. Setelah itu dilanjutkan 

dengan menjelaskan desain aplikasi, kemudian dilanjutkan dengan desain data 

warehouse dan desain data mining. Desain-desain tersebut kemudian diapplikasikan dan 

dievaluasi agar didapatkan aplikasi yang benar-benar bermanfaat bagi pengguna. 

Berikut dijelaskan secara lebih detail tahapan pengerjaan yang akan dilakukan : 

a) Identifikasi dan analisis kebutuhan aplikasi 

Tahap identifikasi dan analisis kebutuhan aplikasi dilakukan untuk mengetahui 

kebutuhan pengguna  terhadap aplikasi yang akan dikembangkan. Hal ini perlu 

dilakukan agar aplikasi yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna. 



 

Dibagian ini juga dijelaskan siapa saja yang akan menggunakan aplikasi ini, dan 

informasi apa saja yang bisa digunakan oleh mereka. Kegiatan yang dilakukan pada 

tahap identifikasi dan analisa kebutuhan ini antara lain : 

1. Melakukan review pada kondisi eksisting dari objek penelitian. 

2. Melakukan studi literatur / studi pustaka untuk lebih menguasai dan memahami 

dasar-dasar teori dan konsep-konsep yang mendukung penelitian 

3. Melakukan observasi permasalahan yang terjadi pada obyek penelitian dan 

dilanjutkan dengan mengidentifikasikannya. 

Observasi dilakukan dengan beberapa langkah antara lain :  

o Melakukan pengamatan dan menganalisa kondisi objek penelitian, terutama pada 

sistem informasi yang saat ini digunakan. Dari sistem tersebut dilakukan pengamatan 

terhadap proses bisnis yang ada, alur transaksi pada masing-masing proses, model-

model laporan yang dihasilkan, desain database yang digunakan, model 

penyimpanan data, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan sistem yang ada.  

o Melakukan wawancara pada beberapa stakeholder sebagai pengambil keputusan, 

pengguna ditingkat operasional, staf teknologi informasi, dan staf-staf lain yang 

diperlukan. Skenario yang akan dilakukan untuk proses wawancara ini adalah 

sebagai berikut : 

- Menentukan orang-orang yang akan dijadikan sebagai sumber informasi, baik 

dari pihak manajemen, bagian teknologi informasi, kasir, bagian gudang, dan 

bagian-bagian lain yang berhubungan. 

- Membuat jadwal dan agenda dengan orang-orang yang disebutkan diatas. 



 

- Menyiapkan pertanyaan baik yang bersifat strategis ataupun teknis untuk 

mengetahui kebutuhan pengguna pada aplikasi. 

- Menyiapkan alat bantu wawancara seperti buku catatan atau perekam suara. 

- Melakukan wawancara dan mencatat semua hasil yang didapatkan. 

o Melakukan analisa pada dokumen-dokumen yang dimiliki oleh swalayan.  

b) Mendeskripsi aplikasi yang akan dikembangkan 

Setelah kebutuhan pengguna didapatkan, langkah selanjutnya adalah 

menggambarkan aplikasi yang akan dikembangkan. Gambaran aplikasi ini bertujuan 

agar pengguna mempunyai gambaran awal mengenai aplikasi dan fitur-fitur apa saja 

yang ada diaplikasi yang dikembangkan.  

c) Mengumpulkan dan Menganalisa Data 

Setelah mendeskripsikan aplikasi yang akan dikembangkan, langkah selanjutnya 

adalah mengumpulkan data. Data yang dibutuhkan adalah data transaksi penjualan 

barang per penjualan. Setelah data tersebut didapatkan, langkah selanjutnya adalah 

menganalisa data. Langkah ini diperlukan agar karekteristik dari masing-masing data 

diketahui. Dengan mengetahui karakteristik data, bisa diketahui pula data mana yang 

dibutuhkan data mana yang tidak dibutuhkan.  

d) Mendesain Data Warehouse 

Untuk mendesain data warehouse, langkah yang akan dilakukan adalah: 

- Mendesain basis data logikal untuk data warehouse.  

- Menentukan skema data warehouse yang akan dipakai. Apakah akan memakai  

skema bintang, skema bola salju atau Fact constellations.  Hasil akhir dari tahap 



 

ini berupa script untuk membangun tabel, script untuk membuat view dan script 

untuk pembuatan  index. 

- Membersihkan data. Data transaksi penjualan tidak bisa langsung dimasukkan 

dalam data warehouse. Data tersebut harus dipersiapkan terlebih dahulu dengan 

cara meringkas dan membersihkan dari kemungkinan error dengan membuang 

record-record yang mengandung kesalahan atau diragukan validitasnya. Selain 

itu, data tersebut juga dipilih. Data tidak berhubungan dengan penelitian tidak 

akan dimasukkan dalam data warehouse.  

- Mendesain aplikasi yang bertugas untuk membersihkan dan memindahkan data 

penjualan yang sudah dibersihkan ke data warehouse.   

- Melakukan input data kedalam datawarehouse. 

e) Membangun OLAP dan Analisa Data Multidimensi 

Setelah data warehouse siap, data tersebut kemudian diolah dan dianalisa dengan 

menggunakan OLAP. Pengolahan data dengan OLAP dilakukan dengan membuat 

dimensi dan cube. Dimensi dan cube ini dibuat berdasarkan desain data warehouse yang 

dibuat pada tahap sebelumnya. Dengan menggunakan OLAP data dianalisa dengan 

melakukan operasi slicing, dicing, roll up, dan drill down pada data warehouse. Salah 

satu contoh operasi drill-down dan roll up yang akan dilakukan pada OLAP terlihat pada 

gambar 3.1. dan gambar 3.2 

f) Market Basket Analysis pada Transaksi Penjualan 

Untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan keterkaitan barang 

yang dibeli oleh konsumen, dilakukan proses data mining pada data warehouse yang 



 

sudah dibuat. Proses data mining  dilakukan  dengan menggunakan SQL Server 2005 

dan menggunakan metode Association Rule Mining. 

 

Gambar 3.1 : Operasi pada dimensi waktu 

 

Gambar 3.2 : Operasi pada dimensi produk 

Sebelum melakukan data mining, beberapa hal yang harus dilakukan adalah :  

o Menyusun taksonomi barang.  

Contoh taksonomi adalah sebagai berikut : 

Sembako 

Beras Pandan Wangi 

Beras Lele Hitam 

Beras Merah 

Gulaku 

Makanan 

Mie sedap ayam bawang 

Miduo kaldu ayam 

Mie keriting 

Indomi goring 

Peralatan Mandi 

Detol 3x85g 

Lifebuoy 120gr 

Lux beauty 

Ciptadent 80 gr 

Pepsodent 80 gr 

Pepsodent white 190gr 

Close up green 110gr 



 

o Memasukkan nilai support dan confidence yang diinginkan 

o Melakukan proses data mining. 

o Mengolah rule yang didapatkan dan merumuskannya sehingga didapatkan informasi 

mengenai keterkaitan barang yang dibeli oleh konsumen.  

g) Uji Coba Aplikasi dan Evaluasi. 

Untuk memastikan bahwa aplikasi yang dikembangkan bebas dari kesalahan, 

dilakukan testing (ujicoba) pada aplikasi tersebut. Uji coba yang dilakukan mencakup uji 

coba pada desain data warehouse, proses ekstraksi, transformasi, dan load data ke data 

warehouse, ujicoba pada OLAP, dan yang terakhir ujicoba pada hasil data mining.  Pada 

tahap ini juga akan dilakukan evaluasi terhadap hasil penelitian yang dilakukan. 

Evaluasi dilakukan mencakup evaluasi hasil dan manfaat cara dengan membandingkan 

hasil yang didapatkan dengan kebutuhan pengguna saat survey kebutuhan pengguna. 

h) Menyusun Laporan Tesis 

Langkah terakhir dari penelitian ini adalah membuat laporan tesis. Laporan ini 

berisi hal-hal yang dikerjakan selama melakukan penelitian dan hasil-hasil yang 

didapatkan ketika melakukan penelitian. Dalam penulisannya, format yang digunakan 

adalah berdasarkan format yang telah ditetapkan oleh MMT ITS. 

Dari uraian diatas, dapat digambarkan langkah-langkah yang digunakan untuk 

pada penelitian ini adalah sebagai berikut :  



 

 

Gambar 3.3 : Metodologi Penelitian 


