
 

 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi penelitian merupakan tahapan-tahapan yang akan dilakukan 

pada proses penelitian agar berjalan sesuai dengan tujuan yang ditentukan. Tahapan 

penelitian ini akan mengikuti model pengembangan perangkat lunak Extreme 

Programming (XP): 

Identifikasi Masalah

Pengumpulan Data

Planning

Kesimpulan dan Saran

Desain

Coding

Testing

Model Agile Extreme Programming

Studi Literatur

 

Gambar 3. 1 Metodologi penelitian 

3.1 Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah adalah memahami permasalahan yang akan dibahas 

dalam penelitian. Diketahui bahwa jumlah data aset yang bertambah setiap 

tahunnya menyebabkan lambannya proses pencarian dan pencatatan data aset, 

hingga berdampak sulit dalam memonitoring dan pengontrolan aset. 

3.2 Studi Pustaka 

Studi pustaka bertujuan dilakukan untuk mengetahui metode apa saja yang 

akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang akan diteliti, serta 

mendapatkan referensi dalam penerapan suatu metode yang akan digunakan, 

dengan mempelajari buku-buku, artikel-artikel, dan jurnal-jurnal yang 

berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. 
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3.2 Pengumpulan Data 

Pada tahap pengumpulan data ini dilakukan dengan pendekatan studi dan 

wawancara kepada Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah. Wawancara dilakukan 

dengan cara tatap muka antara peneliti dan narasumber. Narasumber adalah bagian-

bagian yang mampu  memberikan informasi terkait dengan perencanaan strategis 

sistem informasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara yang 

tidak terstruktur yaitu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bebas dan 

tidak terikat dengan susunan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. 

Pendekatan studi pustaka merupakan metode yang dilakukan untuk mendapatkan 

data dan informasi yang berguna dalam menyelesaikan permasalahan yang ada 

melalui penelitian sejenis, jurnal, buku dan sumber bacaan lainnya. 

3.2 Perencanaan (Planning) 

Dalam pengembangan sistem yang menggunakan metode Extreme 

Programming terdapat tahap planning dimana pada tahap ini dikumpulkan 

kebutuhan awal user. Kebutuhan awal user adalah membangun sistem informasi 

yang dapat memanajemen aset untuk mengelola proses bisnis perencanaan 

kebutuhan aset, perhitungan nilai penyusutan, hingga proses penghapusan aset 

sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 9 dengan 

menggunakan metode straight line (garis lurus). Untuk Membangun sistem 

informasi manajemen aset berdasarkan PSAK No. 09 maka dibutuhkan informasi 

berupa data-data. Adapun data-data yang dibutuhkan yaitu: 

1. Masa manfaat aset 

2. Jenis Aset 

3. Nilai Aset 

4. Daftar Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) 

3.3 Perancangan (Design) 

Design dari sistem pada penelitian ini digambarkan dengan model UML 

berupa use case diagram, sequence diagram, dan Class Diagram. Design ini 

merupakan representasi dari sistem guna mempermudah pengembangan dalam 

membangun sistem. 
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3.3 Coding 

Pembangunan sistem menggunakan Bahasa pemrograman PHP berObject 

Oriented Programming, HTML, dan DBMS Maria DB. 

3.4 Pengujian (Testing) 

Pada tahap ini sistem yang telah dibangun melakukan pengujian terhadap 

kebutuhan awal user atau user stories. Untuk pengujian dilakukan dengan pengujian 

Black Box dan pengujian UAT (User Acceptance Test). Pengujian Black Box 

merupakan pengujian perangkat lunak yang dilakukan untuk mengetahui output 

sistem sesuai rancangan atau tidak. Sedangkan Pengujian UAT dilakukan untuk 

melihat tanggapan pengguna tentang aplikasi yang telah dibangun. 

3.5 Kesimpulan dan Saran 

Tahapan terakhir yaitu memberikan kesimpulan dari proses penelitian dan 

juga berisikan saran yang dapat membantu untuk pengembangan sistem 

selanjutnya.


