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4.1.  Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara 

bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis 

data, sehingga diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau 

isu tertentu. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 

kualitatif. Menurut Creswell, metode penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan 

atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral [19]. 

Adapun teknik pengumpulan data dalam penulisan laporan ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Observasi (Pengamatan) 

Observasi merupakan suatu cara untuk memperoleh informasi dengan cara 

mendatangi dan mempelajari suatu tempat yang akan dijadikan objek untuk 

penelitian. Penulis melakukan pengamatan, menganalisis, dan mengumpulkan 

data terkait penyusunan laporan bertempat di restoran Depdoo.  

b. Wawancara 

Wawancara merupakan suatu cara untuk memperoleh informasi mengenai 

topik tertentu dengan cara melakukan tanya jawab terhadap orang yang 

mengetahui informasi tersebut. Penulis memberikan pertanyaan mengenai 

kegiatan promosi yang dilakukan oleh pihak restoran kepada pelanggan, untuk 

mengetahui keberhasilan suatu promosi yang akan menjadi data acuan dalam 

melengkapi laporan ini. 

c. Studi Kepustakaan / Studi Dokumenter  

Studi Kepustakaan atau dokumenter yaitu mengumpulkan data dengan cara 

mencari dan mempelajari data-data dari buku ataupun dari referensi lainnya 

yang berhubungan dengan penelitian yang diambil. Dalam penulisan laporan 

ini, penulis mengumpulkan data dengan membaca buku dan jurnal yang 

berhubungan dengan permasalahan pada penelitian ini, serta mencari informasi 

dari internet sebagai bahan tambahan untuk melengkapi laporan. 
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4.2.  Flowchart Penelitian 

 Berikut ini adalah flowchart penelitian yang menjadi urutan untuk 

melakukan penelitian: 

 

Gambar 3.1 Flowchart Penelitian 

Gambar 3.1 merupakan flowchart yang menjadi urutan dalam melakukan 

penelitian ini, dimulai dari studi lapangan (observasi dan wawancara), studi 

literatur, dan diakhiri dengan kesimpulan dari hasil penelitian.  
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4.3. Tahapan Penelitian 

4.3.1 Studi Lapangan 

Studi lapangan, dilakukan dengan mendatangi lokasi penelitian yaitu 

restoran Depdoo yang berlokasi di Jl. Pangeran Hidayatullah No. 26 A, Sawah 

Gede, Kec. Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. 

4.3.2 Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan dengan mencari, mengumpulkan, dan mempelajari 

data-data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari berbagai 

referensi pada buku dan jurnal. Referensi yang digunakan dicantumkan pada daftar 

pustaka. 

4.3.3  Identifikasi Masalah 

Melakukan identifikasi masalah apa saja yang akan diselesaikan pada 

penelitian ini. Masalah yang teridentifikasi adalah: 

a. Bagaimana membuat segmentasi untuk rekomendasi promosi produk 

berdasarkan data penjualan? 

b. Bagaimana membuat sistem pendukung keputusan untuk menentukan cross-

selling produk berdasarkan hasil segmentasi? 

c. Bagaimana membuat sistem pendukung keputusan berbasis web untuk 

menentukan cross-selling produk? 

 

4.3.4  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian menjelaskan mengenai faktor yang menjadi latar 

belakang dilakukannya suatu penelitian, kemudian menentukan apa tujuan yang 

akan dicapai pada penelitian. Tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini adalah: 

a. Melakukan segmentasi untuk rekomendasi promosi produk berdasarkan data 

penjualan menggunakan metode Association Rule. 

b. Membuat sistem pendukung keputusan untuk menentukan cross-selling 

produk berdasarkan hasil segmentasi menggunakan metode Technique for 

Order Performance of Similarity to Ideal Solution (TOPSIS). 

c. Membuat sistem pendukung keputusan berbasis web untuk menentukan cross-

selling produk. 
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4.3.5 Batasan Penelitian 

Pada tahap ini dilakukan penetapan batasan dari masalah penelitian yang 

akan diteliti. Batasan masalah bertujuan untuk mendapatkan gambaran jelas dari 

penelitian dan menghindari kesalahan dalam penelitian. Batasan masalah pada 

penelitian ini adalah: 

a. Hanya membahas segmentasi produk dan penentuan produk yang akan 

dipromosikan. 

b. Sistem yang dikembangkan tidak membahas proses transaksi jual-beli. 

c. Menggunakan data penjualan dan data produk yang sudah ada. 

 

4.3.6 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian bertujuan untuk 

mendukung proses pengembangan sistem yang akan dibuat. Berikut penjelasan 

sumber data pada penelitian ini: 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang 

berhubungan dengan penelitian yang dibuat, yaitu data yang diperoleh dari 

hasil wawancara dan pengamatan langsung. Data primer pada penelitian ini 

adalah data transaksi penjualan restoran Depdoo bulan oktober tahun 2019 dan 

data produk makanan dan minuman yang dijual di restoran Depdoo. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yang bersifat 

informasi baik dari literatur, jurnal maupun internet yang berhubungan dengan 

penelitian yang dibuat. Data sekunder pada penelitian ini adalah jurnal yang 

berisi informasi mengenai penggunaan metode association rules pada data 

transaksi penjualan dan jurnal penggunaan sistem pendukung keputusan 

beserta penentuan kriterianya. 
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4.3.7 Analisis dan Perancangan Sistem 

Analisis dan perancangan sistem bertujuan untuk mengetahui kebutuhan 

yang digunakan untuk mendukung pengembangan sistem yang akan dibuat 

termasuk mengidentifikasi dan melakukan evaluasi pada metode yang diterapkan 

pada sistem yang akan dibuat. Analisis dan perancangan pada penelitian ini adalah: 

1. Analisis Metode 

Analisis metode bertujuan untuk melakukan evaluasi pada metode yang 

diterapkan dan dibuat contoh perhitungannya. Metode yang diterapkan adalah 

Association Rule dan Technique for Order Performance of Similarity to Ideal 

Solution (TOPSIS). 

2. Perancangan Sistem 

Perancangan sistem bertujuan untuk menjelaskan tahapan dalam pembuatan 

sistem, sehingga akan terlihat bagaimana gambaran sistem bekerja. 

Perancangan sistem meliputi use case diagram, scenario diagram, activity 

diagram, class diagram, sequence diagram, component diagram, deployment 

diagram, data dictionary. 

3. Desain Antar Muka 

Desain antar muka bertujuan untuk merancang desain pada sistem yang akan 

secara langsung berinteraksi dengan pengguna. 

4.3.8 Implementasi dan Pengujian Sistem 

Implementasi dan pengujian sistem bertujuan untuk menjelaskan proses 

implementasi dan pengujian dari sistem yang dibuat. Hal ini meliputi ruang lingkup 

penerapan sistem, antar muka sistem, dan pengujian setiap fungsi pada sistem 

menggunakan pengujian Black Box. 

4.3.9 Kesimpulan 

Kesimpulan dibuat setelah analisis, perancangan, dan implementasi sistem telah 

selesai dilakukan. Kemudian ditambah dengan saran yang bertujuan untuk 

pengembangan sistem pada penelitian yang akan datang. 


