
 

 

  

METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi penelitian adalah beberapa cara atau aktivitas yang digunakan 

oleh peneliti dalam memperoleh sumber informasi yang akurat sesuai dengan 

permasalahan yang diteliti. Dalam melakukan sebuah penelitian, diperlukan 

adanya tahapan-tahapan yang tersusun dengan baik dan sistematis agar 

pelaksanaan penelitian sesuai tujuan. Berikut ini disajikan sebuah bagan alur 

pelaksanaan penelitian tugas akhir meliputi metode pengembangan perangkat 

lunak model Rapid Application Development  (RAD) yang berjudul “Rancang 

Bangun Sistem Informasi Manajemen Proyek Menggunakan Project Management 

Body of Knowledge 5” yang dapat dilihat dibawah ini : 

 

Gambar 3.1 Metodologi Penelitian  
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3.1 Perumusan Masalah 

Hal pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menemukan 

masalah terhadap topik yang akan diteliti. Berdasarkan kebutuhan seorang project 

manager dalam memanajemen proyek maka dibutuhkan sebuah aplikasi yang 

mampu mengakomodasi dan mendokumentasikan proyek di tiap proses-proses 

yang dilakukan selama pengerjaan proyek. melakukan monitoring terhadap 

progress proyek mulai dari tahap awal proyek hingga tahap akhir proyek 

berdasarkan kelompok proses dan knowledge area yang terdapat di Project 

Management Body of Knowledge (PMBOK). 

3.2 Studi Pustaka 

Langkah yang dilakukan penulis adalah melakukan studi pustaka sesuai 

dengan topik yang penelitian sehingga dapat dijadikan referensi dalam 

penyusunan laporan dan panduan dalam pembangunan sistem. Studi pustaka yang 

dilakukan oleh penulis berupa jurnal, skripsi, tesis, dan dokumen sejenis lainnya 

yang menyediakan informasi terkait sistem informasi manajemen proyek dan 

PMBOK. Beberapa contoh hasil review studi pustaka yang diperoleh penulis 

terdapat di BAB II. 

3.3 Pemodelan Bisnis 

Penulis melakukan pemodelan bisnis dengan merancang suatu usecase 

diagram serta usecase spesifikasi yang dipaparkan secara detail di bab IV. Dalam 

memanajemen sebuah proyek terdapat 5 proses utama yaitu proses initiating, 

planning, executing, monitoring & controlling dan closing. Tetapi sistem yang 

dibangun untuk project manager ini hanya meliputi 3 proses saja yaitu initiating, 

planning dan monitoring & controlling karena secara empiris proses eksekusi dan 

proses akhir akan terlaksana seiring pengerjaan proyek. 

Pada usecase diagram terdapat 1 pengguna yaitu project manager dan 5 

usecase utama yaitu usecase create project charter, usecase planning project 

scope management, usecase planning project time management, usecase planning 

project cost management, serta usecase monitor and control the project.   
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3.4 Pemodelan Data 

Penulis melakukan pemodelan data dengan merancang class diagram. Data 

yang diolah kedalam sistem berupa data proyek proyek TI yang dimiliki oleh 

project manager dengan sample data sistem informasi kepegawaian. Data proyek 

sistem informasi kepegawaian tersebut harus memenuhi kriteria atribut yang telah 

didefinisikan berdasarkan kelas-kelas sistem yang dibangun penulis. Terdapat 16 

kelas pada sistem yang dibangun oleh penulis yang terdiri dari kelas main, kelas 

view, kelas controller, dan kelas model secara detail dipaparkan di bab IV. 

3.5 Pemodelan Proses 

Penulis melakukan pemodelan proses dengan merancang sequence diagram. 

Sequence diagram yang dirancang merupakan extend dari usecase diagram 

sistem. Proses-proses yang dilakukan oleh seorang project manager menggunakan 

sistem dijelaskan sebagai berikut ini: 

1. Project manager mengakses sistem dan  mulai memanajemen proyek. 

2. Project manager membuat sebuah project charter dengan menginputkan 

data-data dari proyek baru tersebut. 

3. Merencanakan manajemen ruang lingkup proyek dengan menginputkan 

sejumlah requirement-requirement proyek, mendefinisikan ruang lingkup 

secara lebih detail, membuat WBS proyek dan menginputkan sumber 

daya proyek. 

4. Merencanakan manajemen jadwal proyek dengan menentukan aktivitas 

proyek, mengurutkan aktivitas proyek, lalu mengestimasi sumber daya 

manusia dan durasi proyek tersebut hingga menetapkan waktu per 

aktivitas proyek. 

5. Merencanakan manajemen biaya proyek proyek dengan mengestimasi 

biaya proyek dan menghitung budget proyek. 

6. Melakukan monitoring dan mengontrol pekerjaan proyek dari segi ruang 

lingkup proyek, jadwal proyek dan biaya proyek. 

7. Melakukan kontrol terhadap perubahan yang terjadi selama proses 

pengerjaan proyek dengan memperbaharui data dan informasi proyek. 
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3.6 Pembuatan Aplikasi 

Langkah dilakukan selanjutnya adalah membuat aplikasi berdasarkan hasil 

pemodelan sistem yang telah dilakukan pada langkah sebelumnya. Selanjutnya 

adalah pengimplementasian sistem dengan penerjemahan kedalam bahasa 

pemrograman. Tahap pembuatan aplikasi ini memerlukan perangkat pendukung 

antara lain perangkat lunak dan perangkat keras yang dijelaskan sebagai berikut 

ini: 

1. Perangkat lunak 

Perangkat lunak yang digunakan dalam pembuatan sistem ini memiliki 

detail sebagai berikut: 

a) Sistem operasi  : Windows 32-bit 

b) Bahasa pemrograman : PHP 

c) Database  : MySQL  

d) Tools perancangan : Sublime Text, XAMPP, Microsoft Visio 

e) Web browser  : Google Chrome 

2. Perangkat keras 

Perangkat keras yang digunakan dalam pembuatan sistem ini memiliki 

detail sebagai berikut: 

a) System manufacture : asus 

b) Processor  : intel (R) core (TM) i3-327U 

c) Memory (RAM)  : 2.00 GB 

3.7 Pengujian 

Penulis melakukan pengujian sistem. Pengujian sistem dilakukan ketika 

sistem telah selesai dibangun dan akan diuji coba. Tahap pengujian diperlukan 

sebagai tolak ukur berhasil atau tidaknya sistem yang telah dibangun.pengujian 

sistem akan dilakukan sebagai berikut ini: 

1. Pengujian perangkat lunak dengan menggunakan metode blackbox 

testing. Blackbox testing merupakan pengujian perangkat lunak yang 
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dilakukan untuk mengetahui output suatu sistem sesuai atau tidak 

sesuai dengan rancangan. 

2. User acceptance test (UAT) adalah pengujian tahap akhir yang 

dilakukan oleh calon user terhadap sistem yang akan 

diimplementasikan. Pengujian ini dilakukan langsung oleh user terkait. 

Jika terjadi error didalam sistem maka sistem akan ditinjau kembali 

dan dilakukan analisa ulang sistem sampai error tidak terjadi lagi dan 

sistem telah memenuhi tujuan yang ingin dicapai. 

 

3.8 Kesimpulan dan Saran 

Penulis menuliskan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat 

tentang hasil pengujian sistem berdasarkan proses-proses yang telah dilakukan 

mulai dari awal membangun hingga sistem telah siap pakai dan saran untuk 

melakukan penelitian selanjutnya agar sistem menjadi lebih sempurna dengan 

menerapkan seluruh knowledge area yang ada di PMBOK versi 5 sehingga dalam 

memanajemen sebuah proyek menjadi lebih baik lagi. 


