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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 Tahapan metodologi penelitian sistem pemiihan biro perjalanan haji dan umroh  

dapat dilihat dalam gambar 3.1 berikut ini : 

Mulai 

Perumusan Masalah

Pengumpulan Data:

1. Survey

2. Studi Pustaka

Analisa Sistem :

1. Analisa Sistem Baru

a. Analisa Subsistem Data (ERD) 

b. Analisa Subsistem Model (Model AHP Dan SAW) :

Ahp untuk pembobotan kriteria dan menghitung nilai konsistensi terhadap 

matriks perbandingan berpasangan sedangkan Saw Untuk perenkingan dalam 

menentukan alternatif terpilih dengan menggunakan  bobot kriteria dari ahp.

c. Analisa Subsistem Dialog (DFD)

Perancangan Perangkat Lunak :

1.Perancangan Subsistem Basis data

2.Perancangan Subsistem Model  (Flowchart )

3.Perancangan Subsistem Dialog (Struktur menu dan perancangan antar muka)

Kesimpulan dan saran

Implementasi 

Pengujian 

1.Black Box 

2.User Acceptence Test 

Selesai

 

Gambar 3.1 Tahapan Metodologi Penelitian   
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Metodologi penelitian terdiri dari beberapa tahapan yang terkait secara sistematis. 

Tahapan ini diperlukan untuk memudahkan dalam melakukan penelitian.  

3.1 Perumusan Masalah 

Merumuskan masalah tentang kriteria-kriteria yang berguna bagi calon jamaah 

haji menggunakan sistem pendukung keputusan dengan menerapkan metode Analytica 

Hierarchy Proces (AHP) dan Simple Additive Weighting (SAW). 

3.2 Pengumpulan Data 

Tahap ini bertujuan untuk merumuskan latar belakang, tujuan dan permasalahan 

yang akan dibahas di dalam penelitian ini. Beberapa hal yang akan dilakukan pada tahap 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Survey  

Survey adalah cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data biro haji yang 

ada di pekanbaru. 

2. Studi Pustaka 

Studi pustaka dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan dasar-dasar 

referensi yang kuat dalam menerapkan suatu metode yang akan digunakan 

dalam tugas akhir ini, yaitu dengan mempelajari buku-buku, artikel-artikel, 

dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas 

dan mempelajari beberapa literatur yang terkait dengan model sistem 

pendukung keputusan dengan menggunakan metode Analytica Hierarchy 

Proces (AHP) dan Simple Additive Weighting (SAW). 

3.3 Analisa Sistem 

Analisa permasalahan berkaitan dengan mengidentifikasi kebutuhan dalam suatu 

penelitian. Analisa dapat terbagi atas beberapa tahapan, antara lain sebagai berikut : 

3.3.1 Analisa Sistem Baru 

 Analisa sistem baru didapat dari menganalisa sistem lama. Analisa dalam 

pembuatan sistem ini terdiri dari: 



III - 3 

1. Analisa Subsistem Data 

Pada tahap ini dilakukan analisa terhadap data-data yang dibutuhkan dalam 

pembuatan sistem agar sistem dapat berjalan sesuai dengan harapan yang 

dimodelkan ke dalam ERD (Entity Relationship Diagram).Salah satu data yang di 

butuhkan data tugas akhir ini adalah kriteria, setelah melakukan pendataan dengan 

setiap biro perjalanan haji dan umroh di Pekanbaru, setiap biro jasa dan haji 

memiliki kriteria yang berbeda-beda untuk calon jamaahnya. Namun ada 4 

macam kriteria yang digunakan pada sistem ini, yaitu: 

1. Harga 

2. Lama waktu perjalanan 

3. Jumlah orang sekamar 

4. Fasilitas 

2. Analisa Subsistem Model 

Analisa subsistem model merupakan proses-proses yang dapat dijalankan pada 

sistem, yaitu proses pemilihan biro perjalanan haji dan umroh dengan 

menggunakan Analytica Hierarchy Proces (AHP) dan Simple Additive Weighting 

(SAW).  

3. Analisa Subsistem Dialog 

Menganalisa struktur menu sistem dengan bantuan pemodelan Data Flow 

Diagram (DFD).  

3.4 Perancangan Perangkat Lunak 

 Setelah melakukan analisa, kemudian dilanjutkan dengan perancangan sistem 

berdasarkan analisa permasalahan yang telah dilakukan sebelumnya. Tahap perancangan 

sistem pendukung keputusan yaitu : 
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3.4.1 Perancangan Subsistem Data 

 Setelah menganalisa sistem yang akan dibuat, maka tahap selanjutnya adalah 

analisa dan perancangan basis data. Perancangan basis data dapat dilakukan dengan 

membuat rancangan DFD dan ERD sistem. 

3.4.2 Perancangan Subsistem Model 

 Rancangan subsistem model adalah merancang fllowchart sistem dengan 

menerapkan model Analytica Hierarchy Proces (AHP) dan Simple Additive Weighting 

(SAW). Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) digunakan untuk pembobotan 

kriteria dan menghitung nilai konsistensi terhadap matriks perbandingan berpasangan. 

Jika matriks telah konsisten maka dapat dilanjutkan ke proses metode Simple Additive 

Weighting (SAW) dalam melakukan perankingan untuk menentukan alternatif terbaik 

dengan menggunakan input bobot kriteria yang diperoleh dari metode AHP. 

3.4.3 Perancangan Subsistem Dialog 

 Untuk mempermudah komunikasi antara sistem dengan pengguna, maka perlu 

dirancang antar muka (interface) dan struktur menu. Dalam perancangan interface hal 

terpenting yang ditekankan adalah bagaimana menciptakan tampilan yang baik, bagus 

dan mudah dimengerti oleh pengguna.  

3.5 Implementasi Dan Pengujian 

 Setelah melakukan perancangan, kemudian dilanjutkan dengan implementasi dan 

pengujian adapun langkah-langkah adalah sebagai berikut: 

3.5.1 Implementasi Sistem 

 Implementasi sistem merupakan suatu perubahan dari desain sistem yang telah 

dirancang kedalam sebuah program komputer dengan menggunakan bahasa pemograman 

PHP dengan database MySQL. Adapun fungsi perancangan aplikasi ini adalah Input data, 

penyimpanan data, pengubahan data, penghapusan data, pengolahan data yang 

dibutuhkan dan batasan wewenang hak akses yang jelas kepada pemakai program 

aplikasi. 
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3.5.2 Pengujian Sistem 

 Tahapan pengujian yang akan dilakukan pada aplikasi sistem yang akan dibangun 

ini terdiri dari dua yaitu : 

1. Pengujian dengan metode Blackbox adalah pengujian dengan cara memberi 

data masukkan pada aplikasi kemudian melihat hasilnya, Pengujian akan 

sukses jika hasil yang diinginkan sesuai dengan apa yang diharapkan. 

2. Pengujian dengan metode UAT (User Aceptance Test) adalah pengujian 

dengan membuat angket yang berisi pertanyaan seputar sistem ini dan angket 

diberikan kepada calon jamaah haji dan umroh. Tujuan diberi angket kepada 

user adalah untuk mengetahui apakah sistem sudah sesuai dengan tujuannya. 

3.6 Kesimpulan Dan Saran 

Kesimpuluan dan saran adalah tahap terkhir dari penulisan penelitian tugas akhir 

ini. kesimpulan didapatkan setelah melakukan pengujian terhadap sistem sesuai dengan 

rumusan masalah dan hasil yang diharapkan serta saran-saran yang bisa digunakan untuk 

pengembangan penelitian selanjutnya yang lebih ba 


