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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian merupakan suatu cara prosedur yang digunakan untuk 

mengumpulkan data, mengolah data dan menganalisa data dengan perantara teknik 

tertentu. Dalam menyusun laporan skripsi, penulis menggunakan beberapa metode 

penelitian. 
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3.1. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder. Data 

sekunder merupakan data yang diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji 

data yang ada kaitannya dengan masalah yang dijadikan sebagai referensi. Data ini 

meliputi data yang diperoleh dari Web Site Badan Pusat Statistik dan Badan Pusat 

Statistik Kota Surakarta yang terdiri dari :   

a. Angka harapan hidup saat lahir (Sensus Penduduk dan Proyeksi 

Penduduk). 

b. Angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (Survei Sosial 

Ekonomi Nasional atau SUSENAS) 

c. PNB per kapita tidak tersedia pada tingkat provinsi dan kabupaten atau 

kota, sehingga di proksi dengan pengeluaran per kapita disesuaikan 

menggunakan data SUSENAS. 

Selain data BPS, juga data teknik perhitungan metode Exponential Smoothing 

untuk peramalan dan teknik perancangan aplikasi yang di peroleh dari studi 

pustaka. 

3.2. Metode Analisa Data 

Metode yang digunakan untuk menganalisa pola umum dari data 

menggunakan grafik. Dengan melihat grafik dari data masing-masing indikator 

Indeks Pembangunan Manusia dari tahun 2010 sampai tahun 2016 sudah dapat 

melihat pola datanya. Sedangkan untuk peramalan, dilakukan peramalan pada 

masing-masing indikator IPM, dimana hasil dari peramalan tersebut digunakan 



34 

 

untuk menghitung IPM di tahun yang diramalkan, peramalan menggunakan metode 

Double Exponential Smoothing.  

3.3. Metode Analisa dan Desain Sistem 

Pengembangan sistem informasi yang direalisasikan dengan bantuan 

komputer melalui suatu tahapan biasa disebut sistem analis dan desain sistem. 

Sistem analis dan desain sistem ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja suatu 

organisasi dengan tujuan memperbaiki prosedur-prosedur dan metode lebih baik. 

3.3.1. Analisa Sistem 

Melakukan peramalan Indeks Pembangunan Manusia dengan 

menghitung nilai peramalan dari masing-masing indikator Indeks 

Pembangunan Manusia yang terdiri dari indeks kesehatan, indeks pendidikan 

dan indeks ekonomi. Metode yang digunakan dalam peramalan adalah 

Double Exponential Smoothing. Proses dalam perhitungan peramalan : 

1. Menghitung jumlah masing-masing indikator dari indeks 

pembangunan manusia. 

2. Menentukan metode peramalan indikator terbaik dengan 

melakukan uji perhitungan menggunakan nilai alpha yang berbeda-

beda.  

3. Setelah mendapatkan metode peramalan yang terbaik, dilakukan 

peramalan dari masing-masing indikator. 

4. Melakukan perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

dengan memasukan nilai indikator-indikator penyusun IPM ke 

rumus perhitungan IPM. 
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5. Menentukan metode peramalan IPM terbaik dengan melakukan uji 

perhitungan menggunakan nilai alpha yang berbeda-beda.  

6. Dilakukan peramalan IPM setelah mendapatkan metode peramalan 

terbaik. 

7. Dari hasil yang di peroleh, dilakukan pembuatan aplikasi 

peramalan yang ditampilkan dalam sistem informasi geografis. 

3.3.2. Desain sistem 

Desain sistem yaitu membuat bagan perancangan sistem menggunakan 

UML yang sesuai dengan hasil analisa sistem. 

 

3.4. Analisa Kebutuhan Sistem 

3.4.1. Analisa kebutuhan perangkat keras.  

Merupakan sebuah sistem komputer secara fisik yang terdiri dari 

komponen-komponen yang saling terkait dari masukkan, proses, dan 

keluaran. 

3.4.2. Analisa kebutuhan perangkat lunak. 

Perangkat lunak merupakan sekumpulan perintah-perintah untuk 

menjalankan perangkat keras.  Perangkat lunak yang digunakan untuk 

membuat dan mengoperasikan aplikasi adalah Google Maps API, Google 

Fusion, Bootstrap, Chart JS dan MySQL Server. 

3.5. Perancangan Sistem 

Perancangan pada pembuatan aplikasi ini dilakukan dengan perancangan 

berbasis objek dengan analisa Unified Modeling Language (UML). UML 
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menyediakan notasi-notasi yang membantu memodelkan sistem dari berbagai 

perspektif. Untuk menggambarkan kebutuhan fungsional pada aplikasi ini, 

dilakukan dengan pemodelan Diagram Use Case, Diagram Aktivitas, Diagram 

Sekuen, dan Diagram Kelas. 

3.5.1. Diagram Use Case 

Diagram Use Case menggambarkan apa saja aktivitas yang 

dilakukan oleh suatu sistem dari sudut pandang pengamatan luar. Yang 

menjadi persoalan itu apa yang dilakukan bukan bagaimana melakukannya. 

3.5.2. Diagram Aktivitas 

Diagram ini berfokus pada objek yang dalam suatu proses (atau 

proses menjadi suatu objek), diagram aktivitas berfokus pada aktivitas-

aktivitas yang terjadi yang terkait dalam suatu proses tunggal. 

3.5.3. Diagram Sekuen 

Diagram Sekuen merupakan salah satu diagram interaksi yang 

menjelaskan bagaimana suatu operasi itu dilakukan. Diagram ini diatur 

berdasarkan waktu. Objek-objek yang berkaitan dengan proses berjalannya 

operasi diurutkan dari kiri ke kanan berdasarkan waktu terjadinya dalam 

pesan yang terurut. 

3.5.4. Diagram Kelas 

Diagram kelas memberikan pandangan secara luas dari suatu sistem 

dengan menunjukkan kelas-kelasnya dan hubungan mereka. Diagram kelas 

bersifat statis menggambarkan hubungan apa yang terjadi bukan apa yang 

terjadi jika mereka berhubungan. 
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3.6. Pembuatan Sistem 

Dalam pembuatan sistem aplikasi ini menggunakan program aplikasi 

Dreamweaver, Bootstrap dalam desain tampilan dan rumus perhitungan peramalan. 

Database penyimpanan menggunakan MySQL Server. Dalam mengintegrasikan 

data dengan peta menggunakan fasilitas Google API dan Google Fusion dan dalam 

menampilkan dalam bentuk grafik menggunakan fasilitas Chart JS. 

3.7. Pengujian  

3.7.1.  Black Box Testing 

Pengujian aplikasi digunakan untuk menguji atau menilai kelayakan 

aplikasi agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai. Dalam pembuatan 

aplikasi ini, pengujian dilakukan menggunakan uji fungsionalitas Black Box. 

Black Box Testing terfokus pada apakah unit program memenuhi 

kebutuhan (requirement) yang disebutkan dalam spesifikasi. Pada black box 

testing, cara pengujian hanya dilakukan dengan menjalankan atau 

mengeksekusi unit atau modul, kemudian diamati apakah input diterima 

dengan benar, dan output yang dihasilkan benar.  

3.7.2.  Validitas Data 

Pengujian validitas data dilakukan untuk membandingkan hasil 

perhitungan, dengan perhitungan Indeks Pembangunan Manusia dari Badan 

Pusat Statistik. Pengujian dengan menggunakan Mean Absolute Error (MAE) 

dan Mean Square Error (MSE). 

 


