
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Proses Alur Penelitian

Alur metodologi penelitian Tugas Akhir dapat dilihat pada Gambar 3.1:

Tahap Kegiatan Hasil

Gambar 3.1: Metodologi Penelitian



Berikut  ini  adalah  penjelasan  langkah-langkah  metodologi  penelitian

Tugas Akhir.

3.1.1 Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan adalah tahapan yang harus direncanakan saat  akan

melakukan penelitian, data yang direncanakan adalah:

1. Identifikasi  Masalah

Mengamati  dan  mencari  permasalahan  yang  terjadi  pada  proses

pelayanan  perizinan,  perindustrian  dan  perdangangan  pada  Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

2. Menentukan Tujuan Penelitian

Penentuan tujuan berfungsi untuk memperjelas kerangka tentang apa

saja yang menjadi sasaran dari penelitian ini. Tujuan dari penelitian

ini  adalah  memberikan  suatu  kemudahan  dalamproses  pelayanan

perizinan, perindustrian dan perdangangan pada Dinas Perindustrian

dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

3. Studi Pustaka

Bertujuan  untuk  mengetahui  teori-teori  apa  yang  akan  digunakan

untuk  menyelesaikan  permasalahan  yang  akan  diteliti,  serta

mendapatkan  dasar-dasar  referensi  yang  kuat  bagi  peneliti  untuk

menganalisa  proses  pelayanan  perizinan,  perindustrian  dan

perdangangan  pada  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  Kota

Pekanbaru.

4. Menentukan Data Yang Diperlukan

Dalam proses penelitian data-data yang diperlukan harus ditentukan

terlebih  dahulu,  agar  data  yang  diambil  nantinya  sesuai  dengan

kebutuhan sistem.

3.1.2   Tahap Pengumpulan Data

Pada  tahap  ini  dilakukan  pengumpulan  data  untuk  lebih  mengetahui

mengenai  permasalahan yang diteliti.  Dari  data  yang dikumpulkan akan dapat
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diketahui  mengenai  proses  bisnis  yang  terjadi  pada  saat  ini.  Data-data  dapat

diperoleh  melalui  wawancara  langsung  dan  dengan  cara  melihat  langsung

dilapangan.  Dalam  hal  ini  objek  penelitian  adalah  Dinas  Perindustrian  dan

Perdagangan Kota Pekanbaru. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam

penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Studi Literatur

Menggunakan literatur-literatur yang telah ada untuk digunakan sebagai 

referensi atau bahkan digunakan sebagai bahan pembanding.

2. Observasi

a. Meneliti  profil  organisasi  yang  membahas  tentang,  visi,

misi, dan tujuan yang akan menjadi dasar untuk proses analisa dan

menemukan  solusi  dari  permasalahan  yang  terjadi  di  Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

b. Melihat  serta  menelitiproses  pelayanan  perizinan,

perindustrian  dan  perdangangan  pada  Dinas  Perindustrian  dan

Perdagangan Kota Pekanbaru. Hal ini dilakukan untuk mengetahui

permasalahan yang terjadi.

3. Wawancara

Peneliti bertatap muka langsung dengan sumber informasi untuk

mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung. Wawancara yang

akan  dilakukan dengan beberapa  pegawai  di  Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kota Pekanbaru.

3.1.3 Tahap Analisa dan Perancangan

Setelah  melakukan  proses  pengumpulan  data,  kemudian  langkah

berikutnya  dalam kegiatan analisis,  yang  dilakukan dalam tahapan ini adalah

sebagai berikut:

1. Analisa Sistem Lama

Kegiatan ini dilakukan untuk menganalisa  sistem  lama  yang  telah

berjalan pada proses  pelayanan  BAP atau  rekomendasi atau izin pada

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.
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2. Analisa Sistem Baru

Kegiatan ini dilakukan sebagai dasar tahap perancangan sistem baru yang

diusulkan, yang kemudian proses ini akan berlanjut hingga tahap desain

dan pengkodean.

3. Class Diagram

Pemodelan class diagram  digunakan untuk menunjukan interaksi antar

kelas dalam sistem.

4. Usecase Diagram

Pemodelan  usecase  diagram mendiskripsikan  sebuah  interaksi antara

satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat.

5. Activity Diagram

Pemodelan activity diagram digunakan untuk aliran fungsionalitas 

sistem.

6. Sequence Diagram

Pemodelan sequence diagram digunakan untuk menunjukkan aliran 

fungsionalitas dalam usecase.

3.1.4 Tahap Implementasi dan Pengujian

1. Pengkodingan Program

Implementasi merupakan tahapan penerapan coding  untuk

membangun sistem informasi usulan yang telah dirancang.

2. Pengujian Menggunakan Blackbox

Tahap pengujian dilakukan menggunakan Metode  Blackbox.  Dengan

tujuan untuk menjamin sistem yang dibuat sesuai dengan hasil analisis

dan perancangan serta menghasilkan satu kesimpulan apakah sistem

tersebut sesuai dengan yang diharapkan.

3.1.5 Tahap Pembuatan Laporan

Tahap dokumentasi merupakan tahapan dalam membuat laporan penelitian

dari awal hingga akhir. Adapun tahapan yang dilakukan sebagai berikut:
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a.i.1. Melakukan Konsultasi Dengan Pembimbing

Penelitian

Konsultasi terhadap pembimbing sangat diperlukan oleh penulis untuk

memberikan  saran  dalam perbaikan-perbaikan pembuatan laporan

penelitian.

a.i.2. Penulisan Laporan Tugas Akhir

Melengkapi laporan penelitian dari awal hingga akhir.
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