
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1.    Alur Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat metodologi penelitian yang merupakan 

langkah-langkah dalam penyusunan tugas akhir mulai dari proses perencanaan, 

pengumpulan data hingga pembuatan dokumentasi. Metodologi tugas akhir ini 

dijelaskan pada Gambar 3.1.   
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Keterangan Metodologi Penelitian Tugas Akhir 

 Berikut adalah keterangan metodologi penelitian tugas akhir pada Gambar 

3.1 yaitu: 

3.2.  Tahap Perencanaan 

a. Mulai 

Merupakan tahap awal pada setiap kegiatan. 

b. Penentuan Topik 

Menentukan topik yang akan diangkat dalam penelitian ini. Topik penelitian 

merupakan gambaran umum dari masalah atau judul yang nantinya akan 

diangkat. 

c. Penentuan Objek Penelitian 

Langkah selanjutnya adalah menentukan dimana objek dari penelitian atau 

lokasi penelitian. Dalam penelitian ini objek penelitiannya adalah 

Laksamana Jaya Wedding Organizer. 

d. Perumusan Masalah 

Selanjutnya adalah menentukan masalah-masalah yang akan diangkat dan 

menunjang pemilihan judul yang telah ditentukan ditahap sebelumnya. 

Masalah-masalah ini didapat dari objek penelitian dari kegiatan wawancara, 

observasi dan studi pustaka. 

e. Penentuan Judul 

Setelah langkah-langkah sebelumnya dilakukan maka pada tahap ini akan 

ditetapkan judul dari penelitian ini. Judul harus menarik dan mampu 

dilaksanakan oleh peneliti. 

f. Penentuan Tujuan 

Penentuan tujuan merupakan hal-hal yang ingin dicapai oleh peneliti dalam 

penelitiannya. Tujuan dari penelitian harus jelas dan harus terpenuhi setelah 

penelitian selesai dilakukan. 
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3.3. Tahap Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data dilakukan untuk lebih mengetahui mengenai 

permasalahan yang diteliti. Dari data yang dikumpulkan akan dapat diketahui 

mengenai sistem yang berjalan saat ini. Teknik pengumpulan data sebagi berikut: 

1. Observasi 

Observasi pada hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan 

pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh 

informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi 

berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu. 

Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau 

kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Observasi ini dilakukan di 

Laksamana Jaya Wedding Organizer. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan proses interaksi atau komunikasi secara langsung 

antara pewawancara dengan responden. Peneliti menyiapkan daftar wawancara 

dengan butir pertanyaan yang ditujukan kepada pihak terkait Laksamana Jaya 

Wedding Organizer Bapak Jefri untuk dapat memperoleh kondisi sistem saat ini 

dan kebutuhan sistem baru yang akan dibuat (Lampiran C).  

3. Studi Pustaka 

Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat 

fakta yang tersimpan dalam bentuk jurnal penelitian terdahulu, e-book, buku-

buku untuk menambah referensi data sebagai pendukung permasalahan pada 

penelitian ini. 

3.4.      Tahap Analisa dan Perancangan 

 Setelah data dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah tahap analisa. Tahapan 

ini merupakan tahapan inti dari penulisan Laporan penelitian tugas akhir ini. 

Sebagai output dari analisa, akan dibuat hasil analisis dan persentase untuk 

mempermudah pembaca dalam mengambil intisari dari analisa. Beberapa kegiatan 

yang akan dilakukan pada tahap analisa dan perancangan adalah sebagai berikut: 
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a. Analisa Sistem Lama 

Pada proses penyewaan wedding organizer, pelanggan yang ingin 

melakukan pemesanan harus datang langsung ke wedding organizer. 

Selanjutnya setelah sampai ke tempat wedding organizer tersebut, pegawai 

wedding organizer memberikan katalog atau brosur paket yang tersedia, 

kemudian pelanggan mulai memilih paket sesuai dengan budget dan 

keinginan pelanggan. Pelanggan yang telah memilih paket wedding 

kemudian mengisi data penyewaan seperti nama, alamat, nomor telepon, 

tanggal resepsi dan paket yang dipilih. Setelah melakukan pengisian data 

pemesanan, pelanggan menuju ke kasir untuk membayar paket yang akan 

disewa. Dalam hal ini pembayaran paket yang akan disewa dapat dilakukan 

dengan dua cara, pertama pembayaran dilakukan secara lunas dan yang 

kedua pembayaran dilakukan dengan membayar DP terlebih dahulu sebesar 

20% kemudian pembayaran dapat dilunasi setelah acara pernikahan selesai.  

Setelah menganalisa sistem yang berjalan ditemukan permasalahan-

permasalahan baik secara langsung maupun tidak yang dapat 

mempengaruhi proses kerja di lapangan, adapun masalah yang terjadi yaitu:  

1. kesulitan pelanggan dalam memperoleh informasi mengenai harga 

paket yang dibutuhkan dalam sebuah pernikahan.  

2. Untuk melihat informasi mengenai paket yang dibutuhkan, pelanggan 

harus datang langsung untuk mengetahui informasi harga paket yang 

akan disewa, hal itu sulit dilakukan bagi pelanggan yang tidak memiliki 

banyak waktu.  

3. Dalam proses penyewaan banyak pelanggan yang kurang mengerti dan 

terkadang pelanggan juga kesulitan untuk memperkirakan biaya 

pengeluaran yang sesuai dengan kebutuhan. 

4. Dalam melakukan penyewaan, pelanggan juga dipersulit dengan tidak 

adanya sistem yang mempermudah pelanggan untuk melakukan 

penyewaan selain dengan datang langsung ke tempat. 
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b. Analisa Sistem Baru 

Proses bisnis dari pembuatan portal ini adalah portal berfungsi 

sebagai wadah untuk mengembangkan inovasi wedding organizer dalam 

pelayanan maupun perluasan promosi dan memfasilitasi wedding organizer 

yang ingin bergabung. Portal ini membantu perusahaan wedding organizer 

untuk memperluas promosi paket-paket wedding yang disediakan dan 

memudahkan pelanggan dalam melakukan pemesanan serta membantu 

pelanggan membandingkan harga antara perusahaan wedding organizer 

satu dengan yang lainnya yang telah tergabung dalam portal.  

Perusahaan wedding organizer yang ingin bergabung dalam portal 

harus mendaftarkan wedding organizer-nya ke dalam portal sebagai vendor 

dengan cara mengisi data wedding organizer-nya secara detail sesuai 

dengan ketetapan dari portal tersebut. Selanjutnya setelah terdaftar sebagai 

vendor, wedding organizer tersebut memasukkan paket-paket pernikahan 

yang dimiliki ke dalam halaman listing paket, seperti paket ekonomis, paket 

standar dan paket lux, serta menjelaskan bagian dari paket-paket yang 

tersedia. Kemudian menambahkan paket lainnya seperti catering, orgen 

tunggal dan fotografi. Wedding organizer yang telah bergabung dalam 

portal harus mengikuti perjanjian kerja sama, yaitu setiap pembayaran yang 

diterima oleh wedding organizer, administrator portal mendapatkan 

keuntungan sebanyak 15% dari transaksi tersebut.  

Setelah wedding organizer bergabung dalam portal, pelanggan yang 

ingin melakukan pemesanan paket pada portal wedding organizer harus 

mendaftarkan diri terlebih dahulu sebagai pelanggan dengan cara mengisi 

data pelanggan, meng-input-kan username, email, password, nama lengkap, 

tanggal lahir, jenis kelamin, nomor telepon dan alamat. Setelah terdaftar 

sebagai pelanggan dalam portal, pelanggan yang ingin melakukan 

pemesanan dapat melakukan perbandingan harga dan fasilitas yang dimiliki 

wedding lainnya yang ada di dalam portal sesuai keinginan pelanggan. 

Setelah melakukan perbandingan harga, pelanggan bisa melakukan 

pemesanan paket wedding dengan memilih vendor atau wedding organizer 
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terlebih dahulu, kemudian pelanggan baru dapat memilih paket wedding 

yang diinginkan. Setelah pelanggan memilih paket wedding yang 

diinginkan, pelanggan harus mengisi data pemesanan paket yang akan 

disewa, diantaranya mengisi tanggal resepsi, adat, jenis paket wedding, 

kemudian jika ingin memesan paket tambahan seperti catering, fotografi, 

orgen tunggal dan jumlah tamu pelanggan dapat memilih pada data 

pemesanan. Tahap selanjutnya, pelanggan melakukan pembayaran melalui 

transfer ATM, setelah melakukan pembayaran, pelanggan mengonfirmasi 

pembayaran dengan meng-upload bukti pembayaran dan yang terakhir 

administrator memverifikasi pembayaran dan mengonfirmasi pemesanan 

pelanggan.  

Sistem baru yang akan diterapkan meliputi penampilan paket 

pernikahan, proses pendaftaran, proses pemesanan, proses pembayaran dan 

konfirmasi pembayaran. Sistem ini digunakan oleh administrator portal 

wedding organizer, admin wedding (vendor) dan pelanggan. Administrator 

bertugas mengontrol transaksi pemesanan pelanggan. Administrator 

mempunyai hak penuh terhadap sistem portal wedding organizer. Admin 

wedding (vendor) mempunyai hak akses untuk kelola akun, meng-input-kan 

paket, edit paket dan hapus paket wedding. Sedangkan pelanggan berhak 

melakukan pemesanan setelah melakukan registrasi. 

c. Dalam membangun portal wedding organizer Pekanbaru berbasis web ini 

akan digunakan metode waterfall.  

d. Perancangan UML dan Interface 

Pada tahap perancangan ini yaitu merancang database yang akan digunakan 

dengan menggunakan MySql serta interface sistem yang akan dibangun 

nantinya. Alat bantu UML yang digunakan dalam melakukan perancangan 

diantaranya Use Case Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram dan 

Class Diagram. 

 

 



 

 

47 

 

3.5.      Tahap Implementasi dan Pengujian Sistem 

 Tahap implementasi yaitu proses pengkodingan yang akan menghasilkan 

sebuah sistem sehingga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya oleh pengguna.  

 Sistem dibangun menggunakan konsep OOP atau sistem informasi 

berorientasi objek sesuai dengan konsep OOAD yang digunakan pada tahap analisis 

dan design sistem. Metode OOAD digunakan karena beberapa hal, yaitu sebagai 

berikut:  

1. Memudahkan pemanfaatan ulang kode dan arsitektur.  

2. Lebih mencerminkan dunia nyata (lebih tepat dalam menggambarkan 

entitas perusahaan, dekomposisi berdasarkan pembagian yang natural, lebih 

mudah untuk dipahami dan dirawat).  

3. Lebih mudah disesuaikan dengan perubahan. 

Pengujian sistem dilakukan dengan menggunakan Blackbox dan UAT yang 

bertujuan untuk melakukan pengujian terhadap sistem yang telah dikembangkan 

kepada pengguna sistem atau user sebagai verifikasi akhir untuk mengetahui 

apakah sistem sudah berjalan dengan baik atau tidak. 

3.6.      Tahap Dokumentasi 

 Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilakukan pada Tugas Akhir 

ini. Mulai dari proses pendahuluan, perencanaan, pengumpulan data, analisa dan 

perancangan sistem, dan implementasi dan pengujian sistem. Hasil dari 

dokumentasi ini adalah laporan Tugas Akhir. 

3.7. Perancangan Perangkat Lunak 

Perancangan perangkat lunak dilakukan setelah analisa sistem telah 

didapatkan baik desain struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi antar 

muka dan prosedur pengkodean. Tahap ini akan menterjemah kebutuhan perangkat 

lunak dari tahap requirements ke representasi desain agar dapat diimplementasikan 

menjadi program pada tahap selanjutnya. Spesifikasi perangkat keras hardware dan 

perangkat lunak software yang digunakan pada proses rancang bangun: 
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1. Perangkat lunak software yang digunakan dalam pembuatan sistem ini dapat 

dilihat pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1. Spesifikasi Perangkat Lunak Software 

No Perangkat Lunak Spesifikasi Kegunaan 

1. Web Browser Google Chrome 

Version 55.0.2883.87 

m (64-bit) 

Untuk Menampilkan Sistem 

2. PHP PHP Version 5.6.15 Script Program 

3. MySQL Server  Database 

4. Bootstrap  Bootstrap 3.3.6 Templates Layout 

5. Sublime Text 2 Version 2.0.2, Build 

2221 

Aplikasi Pemrograman 

6. Adobe Photoshop  CS5 Image Editing 

7. Visio  Visio ® 2013 

(15.0.4420.1017) 32-

bit 

Rancangan Sistem 

 

2. Perangkat keras hardware yang digunakan dalam rancang bangun sistem 

informasi ini dapat dilihat pada Tabel 3.2. 

  Tabel 3.2. Spesifikasi Perangkat Keras Hardware 

No Nama Perangkat Spesifikasi Perangkat 

1. Prosessor  Intel(R) Core(TM)i5-3317U CPU 

1.70GHz 

2. RAM 4 GB 

3. Video Graphics Array (VGA) NVIDIA GEFORCE(R) GT 635M 2GB 

4. Hardisk 500 GB 

5. Monitor  Display 14 inc 

6. Keyboard dan mouse  

 


