
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Materi Penelitian

Pada penelitian ini akan membahas bagaimana menentukan atau memperkirakan

volume produksi berdasarkan variabel bahan baku, jam kerja, biaya produksi dan

permintaan. Sedangkan untuk faktor - faktor lain dianggap tetap (tidak diteliti). Penelitian

dilakukan dengan cara pengamatan langsung dilapangan dan menggunakan data - data

yang sudah ada di perusahaan.

3.2 Obyek Penelitian

Obyek penelitian dilakukan pada PT. Mondrian unit Be-Gaya yang berlokasi di

Jin. KH. Hasyim Asyari 180 (By Pass) Mojayan Klaten dengan Produk Kaos merk Be-

Gaya.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini terdapat beberapa metode yang digunakan untuk

mengumpulkan data - data yangdiperlukan, antara lain :

1. Penelitian Kepustakaan

Metode pengumpulan ini dilakukan dengan meninjau beberapa referensi, laporan

- laporan ilmiah serta tulisan - tulisan ilmiah yang dapat mendukung

terbentuknya landasan teori.
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2. Penelitian Lapangan

Untuk mendapatkan data - data yang akurat dan tepat maka metode yang

dilakukan yaitu dengan cara :

a) Metode observasi, yaitu melakukan pengamatan dan pencatatan data secara

langsung terhadap kejadian - kejadian yang berhubungan dengan masalah

yang akan diteliti, sehingga akan diperoleh data yang sistematis

b) Metode interview, yaitu dilakukan dengan mengajukan pertanyaan langsung

baik secara lisan maupun tertulis kepada pihak yang terkait.

c) Metode dokumentasi, yaitu dengan melihat data masa lalu yang berasal dari

laporan serta catatan pembukuan perusahaan.

3.4 Kerangka Pemecahan Masalah

Sebuah penelitian dapat dikatakan benar apabila langkah - langkah yang

ditempuh dapat dikategorikan tepat. Hal tersebut dikarenakan adanya langkah - langkah

yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Sehingga untuk mempermudah

memahami permasalahan yang terjadi, maka dibuat suatu kerangka pemecahan masalah.

Diagram alir yang memuat kerangka pemecahan masalah terlihat pada gambar 3.1.

3.4.1 Kajian Literatur

Penelitian yang baik dimulai dengan kajian pustaka yang merupakan penelusuran

kepustakaan. Penelusuran kepustakaan merupakan langkah pertama dari penelitian untuk

mengumpulkan informasi yang sesuai untuk penelitian. Disamping itu dapat menghindari

adanya duplikasi pelaksanaan penelitian. Dengan penelusuran kepustakaan ini dapat

diketahui penelitian yang pernah dilakukan dan dimana dilakukan. Dengan demikian kita



dapat melakukan urutan dari penelitian ilmu pengetahuan secara jelas sehingga penelitian

yang akan kita lakukan dapat dengan jelas diketahui kontribusinya.

Dalam penelitian ini kajian literatur dilakukan dalam dua tahap. Pertama kajian

induktif yaitu kajian yang diperoleh dari makalah atau hasil - hasil penelitian yang

mendahului, kedua kajian deduktif yaitu kajian yang diperoleh dari bvkultextbook tentang

teori - teori mendasar yang dapat digunakan dalam menyelesaikan atau mengembangkan

permasalahan yang diungkapkan dalam penelitian ini.

3.4.2 Identifikasi Variabel

Identifikasi variabel ini didapat dari hasil observasi sebelum dilakukan penelitian

lebih jauh, sehingga didapat dua variabel yaitu :

/. Variabel Bebas (Independent Variable)

Variabel bebas merupakan suatu faktor yang digunakan dalam usaha untuk

memastikan hubungan antara pengaruh dari suatu variabel terhadap suatu gejala.

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah banyaknya jumlah produksi yang

dihasilkan

2. Variabel Tak Bebas (Dependent Variable)

Variabel tak bebas merupakan satu faktor yang muncul, menghilang dan berubah

- ubah pada waktu peneliti memberi, memindahkan, menghilangkan ataupun

merubah variabel bebas. Variabel tak bebas dalam penelitian ini adalah jumlah

bahan baku, jumlah jam kerja, jumlah biaya produksi dan jumlah pennintaan.
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3.4.3 Langkah Penyelesaian dengan Algoritma Subtractive Clustering

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai algoritma yang digunakan dalam

penelitian ini yaitu algoritma subtractive clustering. Adapun langkah - langkah algoritma

subtractive clustering adalah sebagai berikut:

Langkah 0 Data yang ada dibawa dalam bentuk matrik

Langkah 1 Tetapkan nilai :

a. R (jari-jari, yaitu vektor yang akan menentukan seberapa besar pengaruh pusat

cluster pada tiap tiap dimensi data).

b. Q (Squash factor atau faktor pengali ke jari-jari yang akan menentukan

kedekatan suatu pusat cluster yang mana keberadaannya terhadap pusat cluster

yang lainnya akan dikurangi).

c. Rasio Penerimaan ( merupakan bilangan pecahan yang menunjukkan potensi

terhadap pusat cluster pertama. Jika potensi lebih besar dari rasio penerimaan,

maka keberadaan titik tersebut akan diterima sebagai pusat clusterbaru).

d. Rasio Penolakan (merupakan bilangan pecahan yang menunjukkan potensi

terhadap pusat cluster pertama, jika potensi lebih kecil dari rasio penolakan,

maka titik tersebut akan diabaikan untuk dipertimbangkan menjadi pusat cluster

baru selanjutnya).

e. Xmin (minimum data yang diperbolehkan untuk setiap atribut, defaultnya nilai

terkecil dari setiap atribut).

f. Xmax (maximum data yang diperbolehkan untuk setiap atribut, defaultnya nilai

terbesar untuk setiap atribut).

Langkah 2 Normalisasi

a. Xmmj =min|x(. Jj =],2,...,m\i =\,2,....n

b. A'max / =max[x,; j / =],2,...,m\i =1,2,..../?



c. Hitung

j^-A'min,

'' A'max,- A'min.

i = 1,2,...,n; j = 1,2, m

Langkah 3 Tentukan potensi awal tiap-tiap titik data

a. i= 1

j=l,2,...,m

. Kerjakan hingga i=n,

o '/;,. = Xy; j=l

o Hitung:
1)1

Distk=^(Xk>-T,j)2
7 =1

o Potensi awal:

n -4

k=\

(distt ]
I r" J

j=1,2,...m; k=l,2,...n

o i=i+l
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Langkah 4 Cari titik dengan potensi tertinggi :

a. M = max[P1|i=l,2,...,n];

b. h = i, sedemikian hingga D, = M;

Langkah 5 Tentukan pusat cluster dan kurangi potensinya terhadaptitik-titik sekitamya

a. Center = []

b. V, = Xh|; J=l,2,...,m;

c. Cluster = 0 (jumlah cluster);

d. Kondisi=1;



28

e. Z = M;

f. Kerjakan jika (Kondisi^O) & (ZfO):

o Kondisi=0 (sudah tidak ada calon pusat baru lagi);

o Rasio = Z/M

o Jika Rasio > Rasio Penerimaan, maka Kondisi=l; (adacalon pusat baru)

o Jika tidak,

fit Jika Rasio > Rasio Penolakan, (calon baru akan diterima sebagai

pusat jika keberadaannya akan memberikan keseimbangan

terhadap data-data yang letaknya cukup jauh dengan pusat cluster

yang telah ada), maka kerjakan

• Md = -1;

• Kerjakan untuk i = Cluster awal yang terbentuk:
V, -Center,

i. (f =^ ^ J=l,2,...,m
r

7 = 1

m

»• w =Z«;,)

iii. Jika (Md < 0) atau (Sd < Md), maka Md = Sd;

• Smd = VMd;

• Jika (Rasio + Smd) > 1, maka Kondisi = 1; (Data diterima

sebagai pusat cluster)

• Jika (Rasio + Smd) < 1, maka Kondisi = 2; (Data tidak akan

dipertimbangkan kembali sebagai pusat cluster).

• Jika Ratio < Rasio Penolakan maka kondisi = 2;

o Jika Kondisi=l (Calon pusat baruditerima sebagai pusat baru), kerjakan:

li (Tuster = Cluster+1;

it Kurangi potensi dari titik-titik di dekat pusat cluster.

Vi ~ Xn' S// ~- „ ; J =U,...,/«;' =1,2,...,/?.
r *q



-4

Dc; =M*e

I), = A ~ A,

in ,

I(S,j)2
.i=i

29

:i = l,2,...„n

• Jika D, < 0, maka D, = 0; i=l,2,...,n.

• Z = max[D,|i=l,2,...,n];

• Pilih h = i, sedemikian hingga D, = Z;

o Jika Kondisi=2 (Calon pusat baru tidak diterima sebagai pusat baru), maka

In Di = 0;

h Z = max[Diji=l,2,...,n];

in Pilih h = i, sedemikian hingga D, = Z;

Langkah 6 Kembalikan pusat cluster dari bentuk ternormalisasi ke bentuk semula :

Cij = C„ * (XMaxj - XMin,) + XMin,

Langkah 7 Hitung nilai sigma cluster

o, = r,*(XMaxl - XMin,)/V8

3.4.4 Inferensi

Setelah data siap, maka diolah dengan algoritma subtractive clustering hingga

didapat sejumlah cluster (pusat). Sedangkan proses inferensi atau proses pembangkitan

aturan Fuzzynya juga menggunakan subtractive clustering.
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3.4.5 Pengujian Data

Pada bagian ini akan dilakukan simulasi dan melakukan pengujian. Apabila hasil

yang diperoleh sudah sesuai dengan yang diharapkan, maka sistem dapat segera

dijalankan. Namun, apabila masih belum sesuai maka perlu diulang lagi dari Algoritma

Subtractive Clustermg

3.4.6 Implementasi ke dalam Sistem Produksi

Setelah data diuji dan data dianggap dapat merepresentasikan sistem nyatanya

maka kita menggunakan model Fuzzy tersebut untuk memprediksikan volume produksi

perusahaan tersebut.
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