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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Sumber Data 

         Penelitian yang dilakukan adalah dengan cara pendekatan kuantitatif deskriptif, 

yaitu penjelasan hasil penelitian dilakukan dalam bentuk deskripsi dan data tersajikan 

dalam bentuk angka atau bersifat numerik [19]. Pendekatan dibuat dengan menyusun 

dan menganalisis data yang sudah ada sesuai dengan kebutuhan. 

         Adapun jenis data yang dipakai pada penelitian ini adalah data sekunder yang 

diperoleh dengan cara tidak langsung atau dengan media perantara. Data saham harian 

Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BCA yang bersumber dari situs 

http://www.finance.yahoo.com terhitung mulai periode 2 Januari 2020 sampai dengan 

30 Desember 2020 sebanyak  242 observasi tiap perusahaan yang dapat dilihat pada 

Lampiran 1. 

3.2 Teknik Analisis Data 

         Penulis menggunakan bantuan software Microsoft Excel untuk memudahkan 

proses analisis data. Berikut adalah rancangan analisis yang dilakukan: 

1. Mengumpulkan data harga saham dalam bentuk harian, yaitu data harga saham pada  

perusahaan Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BCA yang sudah dtentukan melalui 

situs http://www.finance.yahoo.com. 

2. Pemodelan fuzzy time series – markov chain. 

a. Menentukan himpunan semesta 𝑈, dengan 𝑈 adalah data harga saham harian 

tiap perusahaan Bank BRI, Mandiri, dan BCA yang sudah diperoleh dengan 

menentukan nilai minimum (𝐷𝑚𝑖𝑛) dan nilai maksimum (𝐷𝑚𝑎𝑘𝑠). Sehingga 

himpunan semesta 𝑈 dapat didefenisikan dengan [𝐷𝑚𝑖𝑛 − 𝐷1; 𝐷𝑚𝑎𝑘𝑠 + 𝐷2], 

dimana nilai 𝐷1 dan 𝐷2 merupakan bilangan positif yang cocok untuk 

menentukan interval panjang efektif. 

b. Mencari banyaknya jumlah interval (𝑘) dengan menggunakan  persamaan (2.3) 

yaitu rumus Sturges dan rentang interval pada persamaan (2.4) 
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c. Mempartisi semua himpunan yang termasuk ke dalam himpunan semesta 𝑈 ke 

beberapa bagian interval dan rentang interval yang sudah diperoleh. 

d. Membentuk himpunan fuzzy untuk semua himpunan semesta 𝑈 sesuai dengan 

banyak nya jumlah interval yang diperoleh. 

e. Memfuzzifikasikan data harga saham, yaitu mengubah nilai-nilai dalam bentuk 

numerik (non fuzzy) ke dalam bentuk fuzzy. 

f. Menentukan fizzy logical relationship (FLR), yaitu hubungan antara tiap data 

yang berurutan. 

g. Membentuk fuzzy logical relationship group (FLRG) berdasarkan FLR yang 

diperoleh. 

h. Membangun matriks probabilitas transisi Markov berdasarkan hasil 

pengelompokan FLR. 

i. Menghitung nilai prediksi awal dengan menggunakan nilai probabilitas dan 

nilai data aktual sebelumnya 𝑌(𝑡−1). 

j. Menghitung nilai kecenderungan prediksi untuk mengurangi besarnya 

penyimpangan dari nilai prediksi awal yang sudah diperoleh. 

k. Menghitung nilai prediksi akhir yaitu nlai prediksi yang telah disesuaikan dari 

model fuzzy time series – Markov chain. 

3. Mengestimasi tingkat akurasi pemodelan prediksi yang telah diperoleh dengan 

menggunakan metode Mean Absolute Percentage Error (MAPE). 

4. Melakukan prediksi harga saham untuk beberapa waktu kedepan dengan  

menggunakan model fuzzy time series – Markov chain dan dari hasil prediksi nya akan 

dihitung kembali tingkat akurasi yang diperoleh dengan menggunakan data aktual yang 

sudah ada dan dengan hasil prediksinya. 
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3.4 Flowchart Analisis Data 

Berikut alur penelitian dalam penelitian ini : 

 

Gambar 3. 1 Alur pemodelan Fuzzy Time Series – Markov Chain 

  

 

 

 


