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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Objek Penelitian 

 

Gambar 3.1. Logo Perusahaan PD. Asia Agung Pontianak 

PD. Asia Agung merupakan perusahaan dagang yang bergerak di bidang 

penjualan bumbu penyedap rasa makanan, PD. Asia Agung merupakan distributor 

tunggal dari produk-produk dengan merek Ajinomoto untuk wilayah Kalimantan 

Barat. Bentuk usahanya adalah perorangan. Usaha perorangan ini berarti 

pemiliknya bertanggung jawab dan memegang kendali secara penuh atas jalannya 

usaha tersebut. Dalam menjalankan usahanya, PD. Asia Agung telah mendapat izin 

usaha dari Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Kalimantan Barat dengan 

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 510.001/92/295/DPP. 

Perusahaan ini didirikan oleh Bapak Hengky Amin pada tahun 1960an 

dengan nama “THAI AH”. Pada awal berdirinya perusahaan ini bergerak pada 

perdagangan barang-barang kelontong, dimana perusahaan ini terletak di Jalan 

Sultan Muhammad No. 122 Pontianak. Pada awal tahun 1970an perusahaan PD 

Asia Agung Pontianak mendapat kepercayaan dari PT Ajinomoto Sales Indonesia
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di Jakarta untuk menjadi sub agen dalam mendistribusikan produk-produk 

Ajinomoto untuk daerah Kalimantan Barat. Hal ini berawal dari Bapak Agus Amin 

selaku anak kandung dari Bapak Hengky Amin yang menjalin relasi dengan pihak 

Ajinomoto. Bapak Agus Amin berkeinginan untuk bekerja sama dengan pihak 

Ajinomoto untuk memasarkan produk-produk Ajinomoto di Kalimantan Barat. 

Saat ini PD Asia Agung Pontianak terletak di Jalan Komodor Yos Sudarso No. 248 

Pontianak. 

Usaha yang menunjukan prospek ke arah yang lebih baik membuat 

perusahaan ini resmi diangkat sebagai distributor tunggal produk-produk 

Ajinomoto untuk wilayah Kalimantan Barat pada tahun 1973 dan berada langsung 

di bawah pengawasan PT Ajinomoto Sales Indonesia, Jakarta. Seperti yang terlihat 

pada Gambar 3.2. Lokasi PD. Asia Agung Pontianak. 

 

 

 

 Gambar 3.2. Lokasi PD. Asia Agung Pontianak 
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Struktur organisasi pada PD. Asia Agung berbentuk organisasi lini, dimana 

puncak pimpinan (top manager atau chief executive) dipandang sebagai sumber 

kekuasaan tunggal seperti yang terlihat pada Gambar 3.3. Struktur Organisasi PD. 

Asia Agung Pontianak. 

 

3.2. Pengumpulan Data 

Data diperoleh secara langsung dari Kepala Bagian Admin dan 

Keuangan PD. Asia Agung (AJINOMOTO) Pontianak Kalimantan Barat. 

Secara rinci data yang diperoleh yaitu sebagai berikut: 

1. Berupa data excel omset pendapatan penjualan 5 merk produk 

yaitu AJINOMOTO, MASAKO, Sajiku Tepung Bumbu, Sajiku 

Tepung Praktis, dan SAORI pada setiap kabupaten atau kota 

secara bulanan dari tahun 2010-2018 seperti terlihat pada Gambar 

3.4. Bentuk data excel dari PD. Asia Agung Pontianak. 

 Gambar 3.3. Struktur Organisasi PD. Asia Agung Pontianak 
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2. Berupa data salesman yang bertugas disetiap kabupaten di 

Kalimantan Barat seperti terlihat pada Gambar 3.5. Data 

Salesman. 

Gambar 3.5. Data Salesman 

3. Berupa data rata-rata prediksi dari pihak perusahaan untuk tiap 

tahunnya dimulai dari tahun 2011 seperti terlihat pada Gambar 

3.6. Data Prediksi milik Perusahaan. 

Gambar 3.4. Bentuk Data Excel dari PD. Asia Agung Pontianak 
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Gambar 3.6. Data Prediksi milik Perusahaan 

3.3. Metode Prediksi 

Tabel 3.1. Perbandingan Metode menjadi dasar untuk menentukan metode 

yang akan digunakan dalam penelitian ini 

Tabel 3.1. Perbandingan Metode Prediksi 

Metode 

Prediksi 

Tipe Data Tingkat kesulitan 

menjelaskan 

metode 

Rata-rata 

tingkat 

Akurasi 

Pengaruh 

variabel 

Multiple 

Linear 

Regression 

(Abidatul 

Izzah, 2017) 

Berdasarkan 

variabel dan 

waktu 

Rendah Sedang Iya 

Decission 

Tree (As’ad, 

2016 ) 

Berdasarkan 

Variabel 

Sedang Rendah Iya 
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Time Series 

(Hadiansyah, 

2017) 

Berdasarkan 

waktu 

Sedang Rendah Tidak  

 

Pada penelitian ini akan menggunakan metode Multiple Linear Regression 

karena data yang digunakan merupakan rentetan data dari tahun-tahun sebelumnya 

dan memiliki lebih dari dua variabel yang saling berhubungan. Untuk memprediksi 

nilai omset dari PD. ASIA AGUNG (AJINOMOTO) Pontianak dapat 

menggunakan variabel omset total dan produk-produk yang nantinya data akan 

dimasukan menggunakan tools SPSS. Berikut rumus umum yang biasa digunakan 

dalam Multiple Linear Regression: 

Ŷ = 𝛽0 + 𝛽1X1 + 𝛽2X2 + 𝛽3X3 + . . . + 𝛽iXi 

Rumus 3.1. Multiple Linear Regression 

Ŷ = Prediksi nilai variable dependen 

𝛽0 = Konstanta (Nilai tetap) 

𝛽i = Bobot (koefisien) regresi untuk variable independent ke-i 

𝑋i = Variabel independent ke-i 

Variabel yang digunakan segabai variabel dependent dan independent, yaitu: 

1. Satu (1) Variabel Dependent: Omset Total 

2. Lima (5) Variabel Independent: Ajinomoto, Masako, Saori, Sajiku 

Tepung Bumbu, Sajiku Tepung Praktis. 
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3.4. Metode Visualisasi 

Data visualization bertujuan untuk menentukan informasi apa yang akan 

divisualisasikan sesuai dengan rumusan masalah. Dalam penelitian ini informasi 

yang akan divisualisasikan adalah berkaitan dengan data penjulan dan omset tiap 

produk Perusahaan Dagang Asia Agung (AJINOMOTO) Pontianak, dengan 

menggunakan tools Tableau Software yang akan divisualisasikan dengan bentuk 

grafik menggunakan metode Visualisasi Data Mining karena VDM mempunyai 

proses pengerjaan yang lengkap, jelas, dan terstruktur sehingga mudah untuk 

dipahami. Berikut tabel perbandingan antara metode VDM, Noetix, dan Pureshare. 

Tabel 3.2. Perbandingan Metode Visualisasi 

VDM (Tom 

Soukup, 2002) 

Noetix (Kusnawi, 

2011 ) 

Pureshare (Oleh 

Soleh, 2013) 

Mempunyai 8 

tahapan yang 

dibagi dalam 3 

bagian 

Mempunyai 5 

tahapan proses 

Memiliki 6 

tahapan proses 

Melakukan 

pekerjaan sesuai 

dengan tujuan 

yang teratur dalam 

setiap langkahnya 

Menyeimbangkan 

antara kebutuhan 

pengguna dengan 

kemampuan 

developer 

Mementingkan 

kebutuhan 

pengguna 

Memiliki langkah 

yang terstruktur 

dari setiap proses 

Hanya berfokus 

pada data, design 

dan dashboard 

Berfokus pada 

perencanaan, 

pendekatan, 

prototype dan 

pengerjaan 

dashboard 
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Berdasarkan perbandingan tabel 3.2. Tabel Perbandingan Metode Visualisasi 

diatas metode visualisasi yang digunakan adalah Visual Data Mining karena lebih 

kompleks mempunyai 8 tahapan dalam melakukan visualisasi. Berikut tahapan 

dalam VDM (Tom Soukup, 2002): 

1. Justify and Plan the Project 

Langkah pertama yaitu menentukan tipe project yang akan dibuat. 

Yang nantinya hasil dari visualisasi dapat digunakan untuk menjawab 

pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah. 

2. Identify the Top Business Question 

Langka Kedua yaitu menentukan pertanyaan bisnis apa yang akan 

dianalisis. Pada penelitian ini adalah bagaimana hasil visualisasi omset 

penjualan berdasarkan data penjualan tahun 2010-2018 pada PD. Asia 

Agung (AJINOMOTO) Pontianak. 

3. Choose the Data Set 

Langka ketiga yaitu dengan melakukan pengambilan data 

atau bagaimana data didapatkan. Data didapatkan dari Kepala Admin 

Keuangan PD. Asia Agung (Ajinomoto) Pontianak dengan format 

excel, sudah tersusun rapi data omset pendapatan perusahaan perbulan 

yang sudah terbagi pertahun dari tahun 2010-2018. 

4. Transform the Data Set 

Langkah keempat yaitu dari data yang didapatkan tadi, disiapkan 

untuk melakukan cleansing untuk menciptakan data menjadi pertahun 

2010-2018. 
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5. Verify the Data Set 

Langkah kelima yaitu melakukan pengecekan ulang terhadap data 

yang telah disiapkan sebelumnya sehingga nantinya data sudah siap 

dipakai. 

6. Choose the visualization or mining tools 

Langkah keenam yaitu dengan memilih tools yang cocok untuk 

melakukan visualisasi, pada penelitian ini menggunakan Tableau 

Software. 

7. Analyze the Visualization or Mining Model 

Langkah ketujuh yaitu setelah memilih dan menentukan tools 

yang akan digunakan, langkah selanjutnya adalah menganalisa apa saja 

yang akan dimasukan kedalam Dashboard atau tampilan yang akan 

dibuat. 

8. Verify and Present the Visualization or Mining Model 

Langkah terakhir yaitu membuat Dashboard yang akan 

menunjukan hasil dari visualisasi data menggunakan Tableau Software. 
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3.5. Tools Prediksi 

Dari tabel 3.3. dibawah akan dijelaskan perbandingan antara 2 tools 

prediksi, yaitu: 

Tabel 3.3. Perbandingan Tools Prediksi 

Tools/Software SPSS (Statistic, 2019) SAS Enterprise (Miner, 

2019) 

Perbedaan dari 

segi pemakai 

Biasa dipakai oleh market 

researchers, pemerintahan, 

penelitian pendidikan, 

organisasi pemasaran dan 

data mining. 

Menggunakan Bahasa 

pemrograman dan 

memiliki rangkaian 

yang lebih analitik 

sehingga digunakan 

oleh orang yang lebih 

ahli 

Tingkat 

kesulitan 

Easy to use untuk orang yang 

bukan ahli dalam statistic. 

Mempunyai user interface 

yang sangat friendly dan 

memiliki menu drop down 

yang mudah digunakan 

Mempunyai sejumlah 

kode yang memerlukan 

keahlian tinggi yang 

mengerti penggunaan 

SAS. 

Data yang diolah Dapat menggunakan data dari 

skala kecil hingga besar 

Menggunakan data 

dalam skala besar 

Target pengguna Banyak digunakan di 

universitas. Mempunyai 

interface yang baik sehingga 

memudahkan dalam 

melengkapi dokumen. 

Sebagian besar sudah 

digunakan di industry 

besar. 

 

Dari hasil perbandingan diatas, prediksi akan menggunakan tools SPSS untuk 

membantu pengolahan data, alasan memilih menggunakan tools SPSS karena sudah 

banyak digunakan untuk kepentingan research, banyak digunakan di universitas 

dan memiliki tampilan yang baik untuk dokumentasi serta mudah untuk digunakan 

bagi orang yang tidak ahli dalam statistik. 
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Selain itu juga SPSS memiliki beberapa keunggulan yaitu (Statistic, 2019): 

a. Comprehensive set of statistical tools 

Bekerja di dalam satu antarmuka dan terintegrasi untuk 

menjalankan statistik deskriptif, regresi, statistik lanjutan, dan lainnya. 

Membuat bagan, tabel, dan pohon pengambil keputusan didalam satu 

tool. 

b. Easy statistical analysis 

SPSS menggunakan user interface drag and drop sederhana 

untuk mengakses berbagai fitur dan mengerjakan beberapa pekerjaan 

dari berbagai sumber data. 

c. Integration with Open Source 

SPSS juga terintergrasi dengan beberapa Open Source seperti R, 

Phyton dan 130+ hub lainnya. 

3.6. Tools Visualisasi 

Pada tabel 3.4. Tabel Perbandingan Tools Visualisasi akan dilakukan 

perbandingan antara 2 tools, yaitu: 

Tabel 3.4. Tabel Perbandingan Tools Visualisasi 

Tools Tableau (Tableau, 

2019) 

PowerBI (PowerBI, 

2019) 

Kapasitas Data Dapat menyimpan 

lebih dari dari 

miliaran baris. 

Hanya mencakup 

10GB data per group. 

Machine Learning Kapasitas 

pembelajaran mesin 

Python adalah inbuilt 

dengan Tableau, 

membuatnya efisien 

untuk melakukan 

Power BI terintegrasi 

dengan Microsft 

Azure, Ini membantu 

dalam menganalisis 

data dan memahami 
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operasi ML melalui 

dataset. 

tren dan pola produk / 

bisnis. 

Performa Dapat menangai 

volume data yang 

sangat besar dengan 

kinerja yang baik. 

Dapat menangani 

volume data yang 

terbatas. 

Penggunaan Mudah diakses dan 

sederhana, analisis 

sesuai dengan 

keperluan analitik. 

Membutuhkan 

pengalaman dalam 

menggunakan 

PowerBI. 

Customize report Dapat membuat 

sendiri sesuai dengan 

report yg diinginkan. 

Tidak dapat membuat 

sendiri, hanya sesuai 

yang ada pada tools. 

 

Pada hasil perbandingan tools yang dilakukan, visualisasi akan  menggunakan 

tools Tableau, karena lebih mudah diakses dan lebih sederhana dalam 

penggunaannya, namun mempunyai hasil yang kompleks terhadap hasil visualisasi. 

3.7. Chart 

Untuk menampilkan data perusahaan pada Tableau akan digunakan 2 buah 

chart untuk membantu penjabaran terhadap data diantaranya yaitu: 
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3.7.1. Line Charts 

 

Pada gambar 3.7. diatas Grafik garis merupakan suatu grafik yang 

menghubungkan titik dengan data individual dalam tampilan, grafik ini 

berguna untuk melihat tren dari waktu ke waktu atau untuk memperkirakan 

nilai dimasa depan. 

Gambar 3.7. Grafik Garis 
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3.7.2. Bar Charts 

 

Gambar 3.8. Grafik Batang 

Pada gambar 3.8 diatas menggambarkan contoh dari grafik batang. 

Grafik batang digunakan untuk membandingkan data yang berbeda kategori. 

3.7.3. Slicer 

Pada gambar 3.9 diatas mencontohkan dari slicer. Slicer adalah 

alatyang digunakan untuk mempersempit atau memperluas data dalam 

tampilan visualisasi. Slicer adalah alternatif lain dari filtering. 

Gambar 3.9. Contoh Slicer 
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3.8. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir adalah alur pemikiran penulis yang dijadikan sebagai 

dasar pemikiran untuk memperkuat indikator yang melatar belakangi 

penelitian ini agar permasalahan yang diangkat dalam rumusan masalah dapat 

terselesaikan. Kerangka pikir pada penelitian ini dibagi menjadi 2 bagian, 

yaitu: 

1. Prediksi 

Dapat dilihat pada Gambar 3.10. Kerangka Pikir Prediksi akan 

menjelaskan dari pengambilan data untuk prediksi didapatkan dari 

mana dan berupa apa. Setelah itu, data yang telah didapatkan kemudian 

diubah untuk nantinya mempermudah proses pada SPSS. Kemudian 

akan masuk ke tahap prediksi. Pada saat masuk ketahap prediksi 

terlebih dahulu akan mencari tingkat akurasi prediksi menggunakan 

data per-1 tahun hingga data per-8 tahun. Data yang sudah diubah 

sebelumnya dimasukan kedalam SPSS sesuai dengan jumlah data yang 

ingin digunakan. Setelah itu, didapatkan hasil dari SPSS yang akan 

digunakan untuk menghitung hasil prediksi menggunakan metode 

Multiple Linear Regression untuk tahun yang akan datang. Dari hasil 

yang didapat akan dibandingkan tingkatan error paling kecil dari 

prediksi menggunakan data per-1 tahun hingga per-8 tahun. Sehingga 

nantinya baru bisa diberikan kesimpulan pada penggunaan data berapa 

tahun tingkat error prediksi akan semakin kecil. Setelah itu, akan 

dilakukan prediksi omset pada tahun 2019.  
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2. Visualisasi 

Pada kerangka pikir visualisasi dijelaskan langsung 

menggunakan step-step dari Visualisasi Data Mining dapat dilihat 

pada Gambar 3.11. Kerangka Pikir Visualisasi, yaitu mulai dari 

menentukan tipe proyek yang akan digunakan, identifikasi 

masalah, memilih data yang akan digunakan untuk visualisasi, 

mengubah data agar dapat dimasukan ke tools tableau, 

memastikan data benar, memilih tools yang akan digunakan, apa 

yang akan ditampilkan pada dashboard, dan juga menampilkan 

hasil dari visualisasi. 

  

Gambar 3.10. Kerangka Pikir Prediksi 

Gambar 3.11. Kerangka Pikir Visualisasi 
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